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روزنامة صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

رشـد زراعت قـریه با احـداث تــرناب 
وزارت احیـا وانکشـاف دهـات از طریق شـوراهای انکشـافی برنامۀ همبسـتگی ملی توانسـته اسـت انکشـاف 
وبهبـود معیشـت را درقـرا وقصبـات کشـور مـا تـا حـدود زیـادی تأمیـن کنـد . روی ایـن اصـل ، اکنـون بیش از 
)۲۵۰( جریـب زمیـن زراعتـی کـه قبـل برایـن درقریۀ خاکسـاری  ولسـوالی ارگوی والیـت بدخشـان از رزع باز 
مانـده بـود ، بـا احـداث ترناب قریه آبیاری میشـود و صدهـا فامیل از برکـت آن ، حاصل بهتر و بیشـتر میگیرند و 
رفـاه وآسـایش درزنـده گی شـان راه یافته اسـت . قریۀ خاکسـاری درسـمت غرب بازار ولسـوالی ارگـو به فاصلۀ 
دونیـم کیلومتـری آن موقعیـت دارد و پیشـۀ اکثـر مـردم این روسـتا ،  زراعت ، مالـداری ، باغـداری ، دوکانداری، 

کاردرادارات دولتـی بـوده ویـک تعداد هم دارای پیشـۀ آزاد میباشـند.
  بایـد یـادآور شـد، زمانـی که قریۀ مذکـور تحت پوشـش دور دوم برنامۀ همبسـتگی ملی وزارت احیا وانکشـاف 
دهـات قـرار گرفـت ، مـردم قریـه بـه عالقـه منـدی خـاص جهـت ایجـاد شـورا درانتخابـات اشـتراک کردند که 
خوشـبختانه بتاریـخ )۲۹( جـوالی )۲۰۱۳(  انتخابـات صـورت گرفـت وتوسـط انتخابـات اعضای شـورا انتخاب 
وشـورا ی انکشـافی درقریـه ایجادگردیـد . بعـداً اعضای شـورا با تدویر جلسـات متعدد شـان پـروژه ترناب را که 
یکـی ازآرمانهـای دیریـن ومبـرم شـان به شـمار میرفت ، انتخـاب نمودنـد . کار این پـروژه بتاریـخ )۲۸( فبروری 
)۲۰۱۶( شـروع شـد کـه با هزینـۀ مجموعی بالغ بر )۲۰۸۸۰۰۰( افغانی ازسـهم برنامه همبسـتگی ملـی بتاریخ دوم 
مـارچ )۲۰۱۶(  تکمیـل ومـورد بهـره بـرداری مردم قریـه قرارگرفـت . اکنون درحـدود )۳۰۰( فامیـل ازاین پروژه 
مسـتفید میگردنـد و ازبرکـت همیـن پـروژه درحـدود )۲۵۰( جریب زمیـن زراعتی آبیـاری میگـردد . اکنون مردم 
قریـه حاصـالت خوبـی از زمینهـای خویـش بدسـت می آورنـد ، انواع درخـت ها دراینجاه غرس شـده اسـت و 

قریـه بـه یک سـاحۀ سرسـبز مبدل گردیده اسـت. 
آب زراعتـی بـرای ده نشـینان خاکسـاری ، همـواره حیثیت مـادۀ حیاتی را داشـته و به ذرایع مختلف میکوشـیدند 
تـا خـالی کمبـود آب زراعتـی را از میـان بردارنـد . آنهـا درتالش بودند تا مانند سـایر روسـتا های کشـور بتوانند 
از زمیـن وباغسـتان هـای شـان ، حاصـل مناسـب بردارنـد و اقتصاد شـان را تقویت نماینـد. قابل یادآوریسـت که 
مـردم ایـن قریـه زمینهـای زراعتـی خویش را درجریان سـال ، دومراتبه کشـت نمـوده وبهترین حاصالت شـان را  
گنـدم ، جـو ، جـواری ، پیـاز ، کچالو ، تربوز ، خربوزه وسـبزیجات تشـکیل میدهد . همچنـان ، بهترین میوه جات 

شـان را سـیب ، شـفتالو، زردالـو ، نـاک ، آلـو ، بـادام ، چهارمغز ، تـوت ، انگور وغیره احتـوا مینماید. 

عبدالصمد یک تن ازباشــــنده های قریه که  )۴۴( ســـــال دارد وصاحب شــش پـــــسر و سـه دخترمیباشـد 
درمـورد،  چنیـن گفت :

» قبـآ درقریـه آب بـه زمینهـای زراعتـی مـا نمیرسـید . بخاطریکـه جوی توسـط نهرقطع شـده بود ومـردم باپول 
شـخصی خویـش توسـط آهـن چادر بـه مثل ترناب یـک چیزی را سـاخته بوند که توسـط آن یک مقـدار آب کم 
، خیلـی بـه مشـکل میرسـید . مـردم قریـه بنـا برکمبـود آب زراعتـی از زمینهای خویش حاصل مناسـب برداشـته 

نمیتوانسـتند ، لهـذا ناگزیـر بودنـد تـا زنـده گی خویـش را با مشـکالت  ونگرانی سـپری نمایند.«
خوشـبختانه ، اکنـون کـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیا وانکشـاف دهات ، بـا انتخاب وتصمیـم خود مردم 
توانسـت احـداث پـروژۀ ترنـاب را درعمل ممکن بسـازد ، درواقـع یکی از بزرگترین مشـکالت مردم این روسـتا 
تاحـد زیـاد برطرف شـده اسـت . زیـرا ، ترناب قریـه زمینۀ رسـیدن آب وافررا به مقـدار مورد نیاز برای روسـتای 
خاکسـاری مهیـا سـاخته اسـت . مـردم این قریـه با خورسـندی به کشـت وزراعت شـان پرداخته واطمینـان دارند 
کـه روز تـاروز بـا برداشـتن حاصـل خوب ، تولیدات شـان را بـه بازار عرضه کـرده  و از طریق عایـد آن به خوبی 

امـرار معـاش خواهند کرد. 

محمد کریم یکی دیگر از باشنده گان قریۀ خاکساری میگوید :
» بـا سـاخته شـدن ترنـاب اساسـی در قریـه ، ان شـااهلل ، تغییرات بسـیار بزرگی در زیاد شـدن حاصـالت زراعتی 
مـا رونمـا میگـردد . مـن خـودم که یکـی از دهاقین بی بضاعت قریـه بودم و به زمیـن وباغم آب کافی نمیرسـید ، 
هرسـال بـا ناامیـدی بـه آینده می نگریسـتم. امـا حال امید به خـدا دارم که  به فضل ویاری او ، نسـبت به سـالهای 
قبـل ، از زمیـن خـود حاصـالت خیلـی خوب بـردارم و با پـول آن زنده گی خـود وفامیلم به خوشـی بگذرانم. «
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اصالح  مورد  در  رییس جمهوری  تقنینی  فرمان 
چنین  و  شده  باطل  دورِ  وارد  انتخاباتی،  نظام 
با  دیگر  بارِ  این فرمان یک  به نظر می رسد که 
چالش های جدی در داخل مجلس نماینده گان 

روبه رو شده است. 
روز  بود  قرار  گزارش ها،  آخرین  اساِس  بر 
گذشته بحث در مورد فرمان تقنینی در آجندای 
به  ولی  باشد،  داشته  قرار  نماینده گان  مجلس 
نماینده گان نسبت  از  منفِی برخی  دلیل واکنش 
به اصل این فرمان، از آجندا بیرون ساخته شد. 
حاال معلوم نیست که چه زمانی دوباره بحث در 
مورد فرمان تقنینی در آجندای مجلس گنجانده 
می شود، ولی چیزی که مشخص است این است 
که دست هایی به صورِت عمد تالش دارند که 
مسالۀ  و  نشود  تصویب  مجلس  در  فرمان  این 
اصالح نظام انتخاباتی بی سرنوشت باقی بماند. 

پیش  که  کرد  نباید  فراموش  حال،  همین  در 
در مجلس  تقنینی  فرمان  بحث  مطرح شدِن  از 
شماری  با  رییس جمهوری  ظاهراً  نماینده گان، 
از اعضای مجلس در ارگ ریاست جمهوری در 
کرده  و گفت وگو  افطاری مشوره  یک ضیافِت 
آن  در  که  نیست  مشخص  واقعًا  هنوز  است. 
شام میان اعضای مجلس و رییس جمهوری در 
این مورد چه گذشته، ولی از موضع گیری فعلی 
گفت وگوها  که  برمی آید  نماینده گان  مجلس 
در این مورد، در آن ضیافت خوب پیش نرفته 
است. ضمنًا موضع رییس جمهوری نیز در این 
خصوص در هاله یی از ابهام قرار دارد و معلوم 
انتخاباتی  نظام  از اصالحات در  نیست که وی 
حمایت می کند و یا مخالِف آن است. پیش از 
این که  بر  مبنی  داشت  وجود  شایبه هایی  این، 
ریاست  جمهوری چندان تمایلی به وارد کردن 
و  ندارد  کشور  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
می کوشد که این مسأله یا مسکوت باقی بماند و 
یا در جار و جنجال های مجلس به بی سرنوشتی 

محکوم شود.
که  نماینده گان  مجلس  در  منابع  برخی 
از آن ها برده شود، می گویند  نامی  نمی خواهند 
به  نسبت  نماینده گان  منفی  واکنش  دلیل  که 
آب  آن جا  از  جمهوری  رییس  تقنینی  فرمان 
می خورد که به گفتۀ آنان، میان ارگ و شماری 
این خصوص  در  معامله  نوعی  نماینده گان،  از 
ریاست  آن،  مبنای  بر  که  است  گرفته  صورت 
جمهوری زمینۀ برگشِت دوبارۀ این نماینده گان 
را در انتخابات بعدِی پارلمانی فراهم می سازد. 
به گفتۀ این منابع، این مسأله سبب شده که دیگر 

واکنش  تقنینی  فرمان  برابر  در  هم  نماینده گان 
مجلس  در  آن  تصویِب  از  و  دهند  نشان  منفی 

جلوگیری کنند. 
این مسایل اگر واقعًا صحت داشته باشد که بعید 
چالش های  به  می تواند  نمی رسد،  نظر  به  هم 
در  شاید  که  شود  منتهی  کشور  در  بزرگ تری 
عمِق  از  کشور  جمهوری  ریاست   حاضر  حال 

آن ها بی اطالع باشد. 

از  یکی  عنوان  به  انتخابات  مسالۀ  با  بازی 
در  دموکراتیک  نظام  شاخصه های  حیاتی ترین 
کشور می تواند فضا را به نفع تک محوری شدِن 
کشورهایی  دهد.  سوق  رای  استبداد  و  قدرت 
عدول  جهان  در  دموکراتیک  ارزش های  از  که 
کرده اند، کم نبوده اند و تجربه نشان داده است 
که همیشه استبداد از مسایِل کوچک آغاز شده 

فرایند  نیز در یک  آلمان  است. هیتلر دیکتاتور 
آورد،  دست  به  را  سیاسی  قدرِت  دموکراتیک 
ولی از آن سوءاستفاده کرد و از نظام دموکراتیک 
پدید  را  قرن  دیکتاتوری  مخوف ترین  آلمان، 

آورد. 
صحه  نظریه  این  بر  نیز  کشورها  دیگر  تجربۀ 
نظام های  که  می کند  تأکید  و  می گذارد 
نیامده  وجود  به  جهان  در  یک شبه  دیکتاتوری 
اند، بل به صورت تدریجی اقدام هایی صورت 
گرفته که نظام را به سمت دیکتاتوری و استبداد 
نیز  افغانستان  در  اگر  است.  داده  سوق  فردی 
انتخابات پارلمانی با بن بست مواجه شود، بدون 
شک نتایج خطرناکی را رقم خواهد زد. یکی از 
نخستین نتایج آن، عدم مشروعیت پارلماِن فعلی 
خواهد بود که به هیچ صورت ممکن نیست آن 

را قانونیت بخشید. 
 همین حاال نیز با گذشِت یک سال از معیاد قانونی 
و رسمی پارلمان فعلی، نسبت به مشروعیِت آن 
بسیاری ها  داد.  نظر  قاطع  ضرس  به  نمی توان 
باور دارند که پارلمان فعلی مشروعیِت خود را 
از دست داده و ادامۀ کار آن در خالی قانونی 
صورت می گیرد. رییس جمهوری هرچند تأکید 
دارد که در نتیجۀ انتخابات به این سمت دست 
یافته، ولی همه می دانند که جایگاه فعلِی او را 
نه صندوق های رای، بل توافق نامۀ سیاسی تعیین 

کرده و مشروعیت بخشیده است. 
که  ندارد  قرار  موقعیتی  در  جمهوری  رییس 
سه گانه  قوای  دیگر  کارِ  ادامۀ  به  نسبت  بتواند 
تعیین تکلیف کند و یا با صادر کردِن فرمان به 
آن ها مشروعیِت قانونی ببخشد. در صورت عدم 
بدون شک  انتخاباتی،  اجرایی شدن اصالحات 
انتخابات پارلمانی در کشور نیز برگزار نمی شود 
و این برای آیندۀ کشور خطرساز می تواند باشد. 
صورِت  به  افغانستان  امنیِت  که  شرایطی  در 
کم سابقه متزلزل شده و چرخ اقتصاد به ُکندی 
سلب  نیز  دموکراتیک  نهادهای  اگر  می گردد، 
ابعاد تازه تری به  مشروعیت شوند، بدون شک 
حتا  که  می شود  افزوده  موجود  سیاسِی  بحران 

تحمل آن نیز غیرممکن خواهد بود. 
دولت گزینۀ دیگری در برابر، به جز برگزاری 
انتخابات سالم، شفاف و دموکراتیک ندارد. این 
داد  از دست  نباید  را  آخرین سنگِر دموکراسی 
و یا از اعتبار ساقط کرد. آن چه که فعاًل صورت 
ساختِن  بی اعتبار  جهِت  در  همه  می گیرد، 
که  است  جامعه  در  دموکراتیک  میکانیزم های 
نظام  سمت  به  فاجعه باری  صورِت  به  را  آن 
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احمـد عمران

بی سرنوشتِی 

فرماِن تقنینی در مجلس

 

اختطـاف و کشـتِن افـراد در مسـیر قنـدوز ـ بغـالن و نیـز 
در مسـیر کابـل ـ قندهـار بـرای چندمین بار، حملـۀ گروهی 
داعـش در شـرق و جنـگ در هلمنـد و بخش هـای دیگـِر 
کشـور، همـه نشـان از آن دارند کـه وضعیِت امنیتـی روز به 
روز در حـاِل وخامت اسـت و بلند رفتـِن تلفاِت غیرنظامیان 
و نظامیـان نیـز ناقـوِس مـرگ را در سراسـِر افغانسـتان بـه 

اسـت.  درآورده  صدا 
بی توجهـی بـه ربـوده شـدِن افـراد و کشـته شـدِن ده هـا تن 
مسـافِر عـادی توسـط طالبان و نیز گسـترِش حبهـاِت جنگ 
درحالی کـه طالبـان رهبران شـان را از دسـت داده اند، نشـان 
از ایـن دارد کـه اداراِت امنیتـِی کشـور از ضعـِف مفـرِط 

مدیریتـی و حتـا عـدمِ آن رنـج می برنـد.
نبـود هماهنگـی میـان ادارات امنیتـی، نفوذ عناصـِر بیگانه و 
همـکارِ اسـتخباراِت خارجـی در نهادهای امنیتـی، ضعف و 
ناتوانـِی مدیریتـی در میدان هـای جنـگ و نیـز فسـاد رو بـه 
افزایـش در نهادهـای امنیتی، در کنار عزم طالبان و پاکسـتان 
بـر جنگ هـای جـدی؛ دالیـِل اصلـِی ناامنـی و تلفـات در 
میـاِن نیروهـای امنیتی اند.  رجحـاِن عالیِق قومی بر مسـایل 
ملـی، درد و دلیـِل دیگـری بـر ایجاد مشـکالت در نهادهای 
امنیتی انـد. وجـود سـربازاِن خیالـی در والیت هـای مختلف 
نیـز از عوامـِل دیگـِر تقویـِت طالبـان در برابـِر نیروهـای 
دولتـی در برخـی از والیت هـا بـه شـمار مـی رود. بنابرایـن 
مـا در برابـِر یک جنِگ فرسایشـی قـرار گرفته ایـم و با عدم 
هماهنگـی در میـان نهادهـا، افزایـش فسـاد و مالحظـاِت 
قومـی، شـدیدترین ضربات را نیز بـر پیکِر نهادهـای امنیتِی 

خـود وارد می کنیـم. 
بـرای  کالنـی  درِس  بایـد  گذشـته  سـال  چهـارده  تجربـۀ 
نهادهـای امنیتـی و مسـووالِن نظـام باشـد تـا در پرتـِو آن 
بتواننـد هـر روز بـه تجهیـِز بهتر، حـِل مشـکالت و تقویِت 
خطـوِط جنـگ بپردازنـد. امـا وقتـی کـه سـربازان شـجاِع 
سـرزمین مان، هـر روز بـا توطیه ها و دسیسـه های ُخردکننده 
از داخـل صفـوِف خویـش مواجـه می شـوند، بـدون شـک 
نیـِم انرژی  و انگیزۀشـان را از دسـت می دهند و دشـمن نیز 
بـا اطـالع از این نکته، در حمالت شـان جسـارِت بیشـتر به 

خـرچ می دهنـد. 
حمـالت طالبـان بـر مسـاجد، کشـتِن رهگذران و مسـافران 
بـه هـر بهانه یـی و ده هـا جنایـِت دیگِر ایـن گروه، نشـان از 
ایـن دارد کـه دشـمن به انـدازۀ کافـی در ذهنیت هـا کوبیده 
شـده  و در موضـِع باطـل قـرار دارد؛ امـا نفـس کارِ فکـری 
نبـود قوت هـای  امنیتـی و ضعـف و  نکـردن در صفـوف 
اسـتخباراتی و خنثاکننـدۀ فعالیت هـای تبلیغاتـی دشـمنان، 
زاویۀ دیگری سـت که سـبب فرسایشـی شـدِن جنگ شـده 

ست.  ا
بنـا بـر آن چـه گفتـه شـد، نهادهـای امنیتـِی کشـور بـه یک 
تصفیـه کارِی اساسـی نیـاز دارنـد و بایـد معیارهـای قومـی 
جایـش را بـا مصالـِح ملـی در نهادهـای امنیتی عـوض کند. 
فسـاد بزرِگ اداری در اسـتخدام ها و تبدیلی هـا در نهادهایی 
امنیتـی، باید از میان برداشـته شـود و بایـد فرماندهاِن جنگ 
به جـای روابـط و تعلقات، بر اسـاِس لیاقـت و تجربۀ کاری 
انتخـاب شـوندـ کـه خوشـبختانه شـمار نظامیـاِن الیـق و 

متعهـد در ایـن کشـور نیز کم نیسـت.
حفظ سـنِت سرپرسـتی در نهادهای امنیتـی، دلیِل دیگری بر 
کم کاری هـا، ندانم کاری هـا و عقده گشـایی هایی سرپرسـتان 
می توانـد باشـد و ایـن می طلبـد که هـم ریاسـت  جمهوری 
و هـم ریاسـت اجرایـی و هـم مجلـس نماینـده گان بـه این 
مسـأله پایان دهند. مسـلمًا ادامۀ کارِ سرپرسـتان در نهادهای 
امنیتـی، هیـچ حاصلی جـز زیاِن بیشـتر ندارد. معرفـی افراد 
شایسـته و وطن دوسـت بـه جـای افـرادِ وارداتـی و ناالیق، 
بایـد در اولویـِت کارِ ریاسـت جمهوری در خصـوِص توجه 
بـه مسـایل سیاسـیـ  اداری کشـور قـرار گیـرد و ایـن کلیِد 
اصلـِی حـِل معضـالِت سیاسـی ـ اداری کشـور به ویـژه در 

نهادهـای امنیتی پنداشـته می شـود.
امیدواریـم کـه هـم مجلـس و هم دولـت این مهـم را درک 
کننـد و صادقانـه بـه اصالِح امـورِ دولت و مردم بیــندیشند 

و قاطعانـه در این مسـیر اقـدام ورزند. 

نــهادهـای امنیتـی را 
دریـابیـد
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تجربــۀ دیگــر کشــورها نیــز بــر ایــن 
نظریــه صحــه می گــذارد و تأکیــد می کنــد 
یک شــبه  دیکتاتــوری  نظام هــای  کــه 
در جهــان بــه وجــود نیامــده انــد، بــل 
اقدام هایــی  تدریجــی  صــورت  بــه 
ــمت  ــه س ــام را ب ــه نظ ــه ک ــورت گرفت ص
دیکتاتــوری و اســتبداد فــردی ســوق 
نیــز  افغانســتان  اگــر در  داده اســت. 
ــه  ــت مواج ــا بن بس ــی ب ــات پارلمان انتخاب
ــی را  ــج خطرناک ــک نتای ــدون ش ــود، ب ش
نخســتین  از  یکــی  زد.  خواهــد  رقــم 
پارلمــاِن  عــدم مشــروعیت  آن،  نتایــج 
فعلــی خواهــد بــود کــه بــه هیــچ صــورت 
ــید ــت بخش ــت آن را قانونی ــن نیس ممک
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ناجیه نوری  
برخورد نماینده گان با قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
و  حلقات  برخی  توسط  پیش   از  انتخاباتی،  کمیسیون های 
و  طرح  انتخاباتی  کمیسیون های  فعلی  کمیشنران  تحریک 

سازمان دهی شده بود.
جلسه  اصلی  برنامۀ  می گوید:  گزینش  کمیته  عضو  یک   
عمومی شنبۀ هفته جاری مجلس نماینده گان این بود تا هرج 

و مرج ایجاد شود تا مانع تصویب فرمان تقنینی شود.
 به گفته او: هشتاد درصد نماینده گان مجلس خواهان برگزار 
و  وظایف  تشکیل  قانون  رد  برای  و  اند  انتخابات  نشدن 

صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی  بهانه جویی می کنند.
بهانۀ  به  نماینده گان  کرد:  تاکید  گزینش  کمیته  عضو  این 
وقت کشی  رییس جمهور  سوی  از  تعدیل  طرح  نفرستادن 

می کنند تا انتخابات برگزار نشود.
ما  کرده می گویند:  متهم  را  نماینده گان مجلس حکومت  اما 
همان بار اول که فرمان به مجلس فرستاده شده بود، خواهان 
فرستادن طرح تعدیل بودیم تا بتوانیم تصمیم درست بگیریم.
آنان با انتفاد از حکومت تاکید دارند که در حقیقت حکومت 
میدان  به  را  توپ  اما  نیست،  انتخابات  برگزاری  خواهان 

پارلمان انداخته تا خود را تبرعه کند.
تقنینی  فرمان  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  واکنش ها  این 
و  وظایف  تشکیل  قانون  خصوص  در  رییس جمهور 
روان  هفته  شنبه  که  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 
بود،  پارلمان آورده شده  به جلسه عمومی  جهت رای گیری 
با واکنش های مختلف مواجه شده و در نهایت جلسه بدون 

نتیجه پایان یافت.
نماینده گان پس از سه ساعت جلسه که با خشونت های لفظی 
گانه  پانزده  کمیسیون های  تا  گرفتند  تصمیم  بود،  همراه  نیز 
برای  فرمان  این  اختالفی  مورد  یک  خصوص  در  مجلس 

بارچهارم جلسه برگزار کنند.
دیروز  برخورد  گزینش،  کمیته  عضو  ایواب زاده  نعیم  اما 
شده  طرح  پیش  از  را  تقنینی  فرمان  با  مجلس  نماینده گان 
و سازمان یافته  توسط برخی حلقات و تحریک کمیشنران 

فعلی کمیسیون های انتخاباتی می داند.
را  نماینده گان  دیروز  برخورد  اینکه  ضمن  ایواب زاده 
تا  بود  این  برنامه  دراصل  می گوید:  می خواند  مایوس کننده 

هرج و مرج ایجاد شود تا مانع تصویب این فرمان شوند.
انتخابات،  برگزاری  ترس  از  نماینده گان  کرد:  تاکید  او 
در  اصالحات  نشدن  عملی  صدد  در  مختلف  بهانه های  به 

کمیسیون های انتخاباتی اند.
نماینده گان خواهان برگزار نشدن  او: هشتاد درصد  به گفته 
تنش  را دچار  دلیل مجلس دیروز  به همین  اند و  انتخابات 

کردند تا این فرمان از تصویب باز بماند.
این عضو کمیته گزینش افزود: در حقیقت نماینده گان به بهانه 
با حکومت  معامله  تعدیل فرستاده شود، در پی  اینکه طرح 

اند. 
را  نماینده گان  سوی  از  تعدیل  طرح  خواستن  ایواب زاده 

بهانه جوی آنان برای عدم تصویب این فرمان دانسته گفت: 
خواستتن طرح تعدیل یک بهانه است، زیرا حکومت مطابق 

ماده 7۹ قانون اساسی عمل کرده است.
ماده هفتاد و نهم: 

حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت 
امور  و  بودجه  به  مربوط  امور  استثنای  به  عاجل،  ضرورت 

مالي، فرامین تقنیني را ترتیب کند 
را  قانون  جمهورحکم  رئیس  توشیح  از  بعد  تقنینی  فرامین 
حایز می شود. فرامین تقنیني باید در خالل سی روز از تاریخ 
انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم  شود و در 

صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبارساقط
 می گردد.

اما محمد عظیم محسنی عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
فرمان در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد، زیرا فرمان باید 
از شش روز فرستاده  اما پس  طی سی روز فرستاد می شد، 

شده بود.

مساله  همین  هم  را  فرمان  این  اول  باور  شدن  رد  محسنی 
دانسته گفت: همان بار اول که این فرمان رد شد، نماینده گان 
خواهان فرستادن طرح تعدیل بودند تا بتوانیم روی آن بهتر 

کار کنیم.
این عضو مجلس گفت: اما نکته اساسی اینکه این فرمان باید 
قبل از رفتن به کمیسیون های، داخل اجندا شده و به رای گیری 
شامل پروسه کاری کمیسیون ها می شد  بعداً  گذشته می شد، 

که متاسفانه چنین نشد.
او تاکید کرد: اما اکنون حکومت باید طرح تعدیل را بفرستد 
تا مجلس بتواند روی آن کار کند و اگر طرح تعدیل فرستاده 

شود، دیگر نماینده گان نمی توانند بهانه جویی کنند.
او حکومت را متهم به برگزار نکردن انتخابات کرده می گوید: 
درحقیقت حکومت نمی خواهد انتخابات برگزار شود، اما به 
پارلمان  میدان  به  را  انتخابات«  »توپ  فرمان،  فرستادن  بهانه 

انداخته تا بار مالمتی را به دوش نماینده گان بی اندازد.
مجلس  در  نماینده گان  نیز  این  از  پیش  که  درحالیست  این 

خواستدار فرستادن طرح تعدیل از سوی رییس جمهور شده 
بودند.

آنان گفته بودند که اصالحات وارده بسنده نیست و حکومت 
باید طرح قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های اعضای 
مجلس  به  فرمان  این  جای  به  را  انتخاباتی  های  کمیسیون 

بفرستد.
نماینده تاکید داشتند که این فرمان نیاز به تعدیالت دارد و 
بر بنیاد اصول مجلس حق ندارد، در فرامین تقنینی تعدیالت 
وارد کند؛ بنابراین حکومت باید به جای فرمان، طرح قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی را 

به مجلس بفرستد تا در آن نظریات مختلف گنجانیده شود.
به  متهم  را  نماینده گان  حقوق دانان  و  سیاسی  آگاهان  اما  و 
وقت کشی کرده می گویند: نماینده گان به خاطر حفظ چوکی 

پارلمان بهانه جویی می کنند.
به  را  رییس جمهور  ندارند  حق  نماینده گان  می گویند:  آنان 
بهانه طرح  به  یا  کنند و  انتقاد  تعدیل  نفرستادن طرح  خاطر 

تعدیل فرمان را رد کنند.
صالحیت های  از  تعدیل  طرح  فرستادن  آنان:  گفته  به 
خود  صالحیت  طبق  رییس جمهور  و  نیست  رییس جمهور 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  موارد 

انتخاباتی را در قالب فرمان به مجلس فرستاده است.
این درحالی ست که اگر فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی که بیش 
از دو ماه بدون سرنوشت در کمیسیون های پانزده گانه مجلس 
سرگردان است، از سوی مجلس تصویب شود، زمینه را برای 

آغاز کار کمیته گزینش فراهم  می کند.
برای  را  جدید  کمیشنران  تا  دارد  وظیفه  گزینش،  کمیته 
پیشنهاد  رییس جمهور  به  و  گزینش  انتخاباتی  کمیسیون های 

کند.
کمیته گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت خالهای 
مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  نشدن  قانونی)تصویب 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 

انتخاباتی از سوی مجلس( نمی تواند به کارش آغاز کند.
تشکیل  سیاسی  توافقنامه  براساس  ملی   وحدت  حکومت 
اما پس  انتخاباتی مکلف شده است؛  نظام  خود، در اصالح 
از گذشت حدود دو سال هنوز هم روند اصالحات در این 

کمیسیون ها متوقف است.

برخی تحلیلگران از نشانه های تغییِر سیاست امریکا در قبال 
پاکستان و طالبان سخن می زنند. 

منطقه  کشورهای  با  طالبان  نزدیکی  که  می گویند  آنان 
استراتژی امریکا را در برابر این گروه و حامی بالمنازع شان 

تغییر داده است. 
رییس جمهوری امریکا به نیروهای کشورش دستور داده که 
افغانستان را یاری  امنیتی  در جنگ بر ضد طالبان نیروهای 

رسانند. 
پیش از این امریکا اعالم کرده بود که آنها به خاطر جنگ 
القاعده  واشنگتن  و دشمن  نیامده اند  افغانستان  به  طالبان  با 

است، نه طالبان. 
برخی از اعضای مجلس و آگاهان نظامی می گویند که برای 
ارزنده  امریکا  ویژه  به  جهان  کشورهای  با  روابط  پاکستان 
تا دولت  این کشور باعث می شود  بر  امریکا  است و فشار 
پاکستان مراکز دهشت افگنی را در این کشور از بین برده و 

فعالیت  گروهای تروریستی را محدود سازد.
آنان با بیان اینکه امریکا در برابر طالبان و پاکستان سیاست 
متناقض دارد، می گویند که یک هفته پیش امریکا از حمالت 
اقدام  شاهد  هنوز  تا  اما  داد؛  خبر  طالبان  برابر  در  قاطعانه 
عملی برای این کار نیروهای امریکایی در پهلوی نیروهای 

امنیتی کشور نیستیم.
این در حالی است که رییس جمهور امریکا صالحیت های 
بیشتر به نیروهای تحت امر این کشور در افغانستان داده تا 
پاکستان  باالی  و  بجنگند  طالبان  تروریستی  گروه   برابر  در 
تروریستی  گروه های  حمایت  از  تا  است  کرده  وارد  فشار 
دست بردارد و مراکز فعالیت های تروریستی را در پاکستان 

از بین ببرد.
با  مصاحبه  در  نماینده گان  مجلس  سعادت عضو  ظهیر  اما، 
روزنامۀ ماندگار می گوید: امریکا و کشورهایی که در برابر 
پاکستان در حالی خبر  باالی  از فشار  تروریسم می جنگند، 

می دهند که در میدان مبارزه جدیت از خود نشان نداده اند.
آقای ظهیر افزود: تنها کشته شدن اختر منصور رهبر گروه 
قبال  در  امریکا  سیاست  تغییر  باعث  پاکستان  در  طالبان 
پاکستان و طالبان نشده بلکه موضوعات دیگری وجود دارد 

که سیاست امریکا را متغیر ساخته است.
او گفت: فشار بر پاکستان باعث توقف حمالت تروریستی 
افغانستان و تامین صلح در منطقه می شود  گروه طالبان در 
و مراکز فعالیت مقامات بلند پایۀ طالبان در پاکستان از بین 

می رود، کاری که تاهنوز صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه اگر فشارهای امریکا بر پاکستان در حد شعار 
و رسانه یی باشد مردم به آن باور نخواهند کرد و تغیری در 
پاکستانی ها  می گوید:  شد،  نخواهد  ایجاد  پاکستان  سیاست 
کرده اند،  بازی  افغانستان  برابر  در  دوگانه  سیاست  همواره 
اما برای پاکستان روابط با کشورهای جهان به ویژه امریکا 
ارزنده است اگر فشارهای امریکا جدی باشد و پاکستان آن 
را در نظر نگیرد روابط این کشور با امریکا در معرض خطر 

قرار می گیرد.
توقف  از  پس  کرد:  تأکید  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
روابط  اساس  به  پاکستان،  در  تروریستی  فعالیت های 
را  جعرافیایی  دارد،  طالبان  گروه  با  پاکستان  که  مخفیانه یی 
دهی  سازمان  را  تروریستی  و حمالت  ایجاد  افغانستان  در 

خواهد داد.
به  مبنی  امریکا  دولت  اخیر  اقدام  از  استقبال  با  ظهیر  آقای 
در  این کشور  نیروهای  برای  بیشتر جنگی  دادن صالحیت 
امنیتی  نیروهای  آنکه  با  گفت:  افغانستان،  در  طالبان  برابر 
و  اما کمک  دارند،  طالبان  برابر  در  را  توانایی جنگ  کشور 
موثر  بیشتر  جنگ  جبهه های  در  خارجی  نیروهای  حمایت 

تمام می شود. 
نظامی  امور  شناس  کار  امرخیل  اهلل  عتیق  جنرال  همچنان، 
بر  و  کشت  را  منصور  اختر  مال  اخیراً  امریکا  می گوید: 

پاکستان فشار وارد کرده تا از حمایت طالبان دست بردارد. 
از نزدیک شدن  امریکا  اقدامات نشان می دهد که  این  همۀ 
گروه طالبان با روسیه و ایران نگران است. مال منصور رهبر 

پیشین طالبان با این دو کشور دید وادیدهایی داشته است.
به  این است که طالبان  امریکا  نگرانی  افزود:  امرخیل  آقای 
ایران و روسیه نزدیک می شوند و با اسلحۀ به دست آورده 
و  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  برابر  در  آن کشورها  از 

منطقه می جنگند.
آقای امرخیل باور دارد که امریکا در برابر طالبان و پاکستان 
سیاست متناقض دارد. او می گوید: یک هفته پیش امریکا از 
حمالت قاطعانه در برابر طالبان خبر داد؛ اما تا هنوز شاهد 
نیروهای  پهلوی  در  نیروهای خارجی  کار  این  اقدام عملی 

امنیتی کشور نیستیم.
این کارشناس نظامی خاطر نشان کرد: دولت افغانستان توان 
مبارزه با دهشت افگنی را به تنهایی ندارد و کشیده گی های 
داخلی خود را اصالح کرده نتوانسته، پس از مرگ مال عمر 
چند دسته گی که در بین طالبان ایجاد شد، دولت افغانستان 
از  نیز  حاضر  حال  در  بنًا  نتوانست  کرده  استفاده  آن  از 

چنددسته گی در بین طالبان نمی توانند استفاده کند.
زبان  بین خود  در  تاهنوز  که  کرد  متهم  را  مردان  دولت  او 
مشرک ملی پیدا نکرده اند و گفته که دولت افغانستان بسان 
طالبان به دودسته تقسیم شده، استفاده چنین فرصتی به یک 

حکومت مقتدر نیاز دارد که دولت فعلی چنان نیست.
از سویی دیگر صدیق صدیقی سخنگو وزارت داخله گفته 
و  منطقه  امنیتی  مالمنصور وضعیت  کشته شدن  از  پس  که 
سیاست ها تغییر کرده است. فشارهای امریکا باالی پاکستان 
مبنی بر قطع حمایت از طالبان بیشتر شده و صالحیت های 
بیشتر به نیروهای امریکایی از طرف قصر سپید داده میشود 

تا طالبان هدف قرار گیرند؛ 
او همچنان یاد آور شده که فرمانده عمومی ناتو و نیروهای 
با  دیدار  در  و  می رود  پاکستان  به  افغانستان  در  امریکایی 
فرصت  دیگر  یکبار  که  می دارد  بیان  شریف  راحیل  جنرال 
است تا پاکستان میان این دو انتخاب کند، از حمایت طالبان 
دست بردارند؛ مراکز ترویج تروریسم را در پاکستان از بین 
پاکستان  خصمانه  سیاست های  ادامه  صورت  درغیر  ببرد، 
مبنی برحمایت شان از طالبان به ضرر پاکستان تمام خواهد 

شد. 
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نویسنده: پاتریک موني 
تکنولـوژي  اساسـًا  کـه  مي گویـد  هایدگـر 
نه تنهـا یـک وسـیله بـراي رسـیدن بـه یـک 
هـدف اسـت، بلکه این وسـیله و هـدف، به 
روشـي پیچیده بـر یکدیگر تأثیـر مي گذارند 
و بـا هـم تعامـل دارنـد. مـا تکنولـوژي را 
مي آفرینیـم، تکنولـوژي نیـز مـا را مي آفریند. 
و  مي نامـد  قالب گیـري  را  پروسـه  ایـن  او 
ژرف  آشکارسـازي  راه هـاي  از  یکـي  ایـن 
طبیعـت امـور اسـت. از نظـر هایدگـر، خطر 
محـوري تکنولـوژي ایـن اسـت که نـه تنها 
مـا رشـد مي کنیـم تـا خودمـان را بـه همـان 
طریقـي ادراک کنیـم کـه اکنـون منابـع خود 
را ادراک مـي کنیـم - بـه عنـوان چیزهایـي 
حاضـر و آمـاده در انتظـار اینکـه بـه آن هـا 
نیـاز پیـدا شـود - امـا ایـن روش علمـي را 
بـه طریقـي دیگـر مشـاهده کنیـم. هایدگـر 
مي گویـد کـه نهایتـًا ممکـن اسـت، مـا براي 
تکنولـوژي نـگاه بـه امـور قالب گیـري، مانع 
از آن خواهـد شـد کـه مـا ایـن امـور را بـه 

طریقـي دیگـر مشـاهده کنیـم. 
هایدگـر مي گویـد کـه نهایتـًا ممکـن اسـت، 
مـا بـراي تکنولـوژي تبدیـل بـه یـک چیزي 
شـویم کـه خـود تکنولـوژي باعـث شـده، 
جهـان طبیعـي بـه آن چیـز براي مـان تبدیـل 
شـود: مجموعه یـي از منابع کـه قابل مصرف 
و در انتظـار مصـرف شـدن هسـتند. ممکـن 
اسـت در نهایـت، تکنولـوژي ایـن توانایـي 
را از مـا سـلب کنـد که خـود دروني مـان را 

آشـکار کنیـم و چیـزي شـویم کـه قابلیـت 
تبدیل شـدن بـه آن را داریم. امـکان دارد، ما 
توانایـي تعییـن آینـدۀ خـود و تأثیرگذاشـتن 
بـر سرنوشـت خـود را از دسـت بدهیـم. از 
ایـن منظـر، شـایان ذکر اسـت که مشـکالت 
»جامعـۀ  در  آزادي  باشـگاه  اشـارۀ  مـورد 
صنعتـي و آینـدۀ آن« و توسـط هایدگـر در 
»مسـاله یي در خصوص تکنولـوژي« به طور 
کامـل بـا هم فـرق ندارنـد. آن هـا جنبه هایي 
متفـاوت از مشـکالتي مشـابه با هم هسـتند 
و هـر مشـکلي را مي تـوان از لحـاظ بیانـي، 
بـه زبانـي توضیـح داد کـه در مشـکل دیگر 
بـه کار گرفتـه شـده اسـت، اگرچـه بـا ایـن 
کار، برخـي از ویژه گي هـاي هـر یـک از این 
تعاریـف از دسـت مـي رود. »برده گـي جان« 
کـه طبـق تعریـف باشـگاه آزادي از طریق از 
دسـت رفتـن انسـان و دسـت کاري در روان 
اصطـالح  بـا  مي تـوان  را  مي دهـد  رخ  او 
برعکـس،  کـرد.  توصیـف  نیـز  قالب گیـري 
قالب گیـري را مي تـوان در عبارت از دسـت 
توصیـف  آزادي  باشـگاه  کـه  آزادي  دادن 
بـه  مشـکل  دو  هـر  داد.  توضیـح  مي کنـد، 
جـاي این کـه از هـم جدا باشـند، انعکاسـي 
از یک دیگـر هسـتند. مـن راه حـل هایدگـر 
را مـورد بررسـي قـرار خواهـم داد، چـون 
از  عمیق تـر  و  غني تـر  مشـکل  از  او  درک 
باشـگاه آزادي اسـت و راه حل او در استفاده 
اسـت.  مطلوب تـر  مختلـف،  معیارهـاي  از 
ایـن راه حـل عملي تـر و محتمل تـر بـه نظـر 

مي رسـد و بـه مـا اجـازه خواهـد داد تا خود 
را از شـر بسـیاري از مشـکالت مـالزم بـا 
تکنولـوژي خـالص کنیـم و در عیـن حـال، 
ایـن امـکان را به مـا مي دهد تـا از مزایاي آن 

بهره منـد شـویم. 
نجـات  بـه  قـادر  هنـر  هایدگـر،  نظـر  از 
ماسـت، چـون هنـر یک حس وسـیع اسـت 
و از همـان منشـایي سرچشـمه مي گیـرد کـه 
قالب گیـري  را  مـا  و  مي گیـرد  تکنولـوژي 
از  بسـیاري  مي توانـد  هنـر  واژۀ  کنـد.  مـي 
معانـي را در خـود داشـته باشـد و یکـي از 
تعاریـف ایـن واژه، آن طـور کـه لغت نامۀ من 
مي گویـد، این اسـت: »یک سیسـتم از اصول 
و شـیوه هاي بـه کار گرفتـه شـده در جهـت 
اجـراي یـک مجموعـه از فعالیت هـا«. از این 
نظـر، تکنولوژي یک شـکل هنري محسـوب 
کـه  شـود  گفتـه  اسـت  ممکـن  مي شـود. 
تکنولـوژي از جهـت کاربسـت یک سیسـتم 
نمي شـود  محسـوب  هنـر  یـک  اصـول،  از 
کـه في المثـل ادبیـات یـا نقاشـي مي شـوند. 
تعاریـف  از  یکـي  ذیـل  در  تکنولـوژي 
لغت نامـۀ مـن جـاي مي گیـرد، در حالـي که 
ادبیات و نقاشـي شـامل تعاریـف دیگري نیز 
مي شـوند. روشـن اسـت یا دسـت کم روشن 
بـه نظـر مي رسـد کـه ایـن دو تعریـف با هم 
فـرق دارنـد. بـا ایـن حـال، از نظـر هایدگر، 
تاکنـون هیـچ تعریفـي از یـک کلمـه، جداي 
از هـر یـک از دیگـر تعـارف آن واژه وجود 
نداشـته اسـت. کلمه یـي کـه به کلي از منشـا 
و تاریـخ خـود جـدا باشـد نیز وجـود ندارد. 
بنابرایـن بـه نظر هایدگـر، تکنولوژي شـکل 
دیگـري از هنر اسـت کـه از نیازهاي موجود 
در وجدان انسـان سرچشـمه مي گیرد؛ شـبیه 
بـه همـان نیازهایـي کـه شـعر و موسـیقي از 
آن هـا سرچشـمه مي گیرنـد. بـه عـالوه، هـم 
تکنولـوژي و هـم هنرهـاي زیبـا، ذاتـي واژۀ 
هنـر هسـتند؛ هـر دو عناصـر متفـاوت یـک 

چیـز بـه شـمار مي رونـد. 
کـه  دارد  حقیقـت  ایـن  هایدگـر،  منظـر  از 
بشـر،  بـر  تکنولـوژي  سـیطرۀ  گسـترش 
دربردارنـدۀ گسـترش جوهـر تکنولـوژي که 
همـان قالب گیـري باشـد نیز هسـت. بـا این 
حـال، چـون تکنولـوژي و هنرهـاي زیبا هر 
دو عناصـر هنر به شـمار مي روند، گسـترش 
قالب گیـري )کـه جوهـر تکنولـوژي اسـت( 
نیـز دربردارنـدۀ گسـترش چیـزي اسـت که 
قـادر بـه نجـات مـا از قالب گیـري هسـت: 
یعنـي هنرهاي زیبا. در این صورت، پرسـش 
مهم تـري کـه مطـرح مي شـود این اسـت که 
گسـترش قالب گیـري چه گونه امـکان رهایي 
از قالب گیـري را در شـکل هنرهـاي زیبـا به 
مـا مي دهـد. در مرکز این پرسـش حسـاس، 
»قـدرت  کـه  اسـت  نهفتـه  موضـوع  ایـن 
قالب گیـري  بـا  چه گونـه  نجات بخـش« 
افزایـش مي یابـد. صرفـًا چیـزي نیسـت کـه 
مـا از آن اسـتفاده مي کنیـم یـا چیـزي کـه ما 
مي آفرینیـم. تکنولـوژي چیـزي اسـت کـه از 
مـا بهره بـرداري مي کنـد و مـا را مي آفرینـد. 
دیـدن تکنولـوژي صرفـًا بـه عنـوان ابـزار، 
خطـر قالب گیري را از چشـم ما مي پوشـاند. 
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مشکــــالت 
و نویـدهاي 

تکنـولوژي نویـن

با هم بودن کناِر سفرة 

افـــطار
آوید طالبیان

از  از جمله وعده های غذایی یی محسوب می شود که بیش تر  وعدۀ غذایي شب 
هر زمان دیگری اعضای خانواده کنار هم هستند. بر همین اساس، توصیه می شود 
اعضای خانواده در زمان صرف غذاي شب یا ساعتی پس از آن، به بهانۀ نوشیدن 
چای یا خوردن میوۀ خشک کنار هم باشند و از مسایل روزانۀ خود صحبت کنند 
تا به این ترتیب، دغدغه ها و مسایِل هر کدام از اعضای خانواده، مشخص شود و 

مسایل و مشکالت پنهان نماند. 
خانواده در میان غذاخوردن؛ تبادل اطالعات می کنند، از وضع هم باخبر می شوند، 
در مورد مشکالت صحبت، مشورت و نظرخواهی می کنند، به یک دیگر توجه و 
محبت می کنند و به طور کلی لحظاتی در کنار هم، خانواده بودن را تجربه می کنند. 
در واقع غذاخوردِن خانواده گی، زمینه یی برای برقراری ارتباط عاطفی و صحیح 

بین اعضای خانواده فراهم می کند. 
وقتی فاصله ها زیاد می شود 

وقتی تعامل و گفت وگو در خانواده ها کاهش می یابد، فاصله بین اعضای خانواده ها 
بیش تر خواهد شد و کم کم وضع به شکلی پیش خواهد رفت که اعضای خانواده 
را متوجه نمی شوند؛ چون  به خصوص والدین احساس می کنند حرف یک دیگر 

تعامل مناسبی بین آن ها وجود ندارد. 
در واقع وقتی تعامل در زنده گی کم می شود، زنده گی ها شکل انزواگونه یی به خود 
منفی  ندارند و نکات  را  مثبت  می گیرد و خانواده ها فرصت خوب دیدن نکات 

زنده گی را هم بدون دلیل برجسته می کنند. 
در خانواده هایی که گفت وگو و تعامل کم است، مادران به مرور دچار افسرده گی 
می شوند و پدران به سمت پرخاش گری پیش می روند و فرزندان نیز به مسایل 
متفرقه و کاذب پناه می آورند. در چنین خانواده یی، مشکالت بیش تر می شود و 

خانواده کارکرد خود را از دست می دهد. 
پدر، مادر، شما مسوول هستید 

در  آن ها  نقش  بنابراین  والدین محسوب می شوند؛  فرزندان،  الگوی  که  آن جا  از 
ایجاد فضای مثبت و دوستانه بسیار مهم است. 

را  مسایل شان  و  بوده  دوست  آن ها  با  فرزندان شان  که  دارند  تمایل  والدین  اگر 
به  باشند و خودشان در عمل  الگو  این زمینه  باید در  میان بگذارند،  با آن ها در 

گفت وگو و دوستانه برخوردکردن، اعتقاد داشته باشند. 
والدینی که خود نسبت به تعامل و روابط مثبت بی تفاوت هستند، نمی توانند توقع 

داشته باشند که فرزندان آن ها الگویی غیر از این را برگزینند. 
زنده گی سالم زمانی ممکن است که فرهنگ گفت وگو و دوستی در خانواده ها 
عاطفی،  نظر  از  آن  اعضای  که  است  خانواده یی  نیز  سالم  خانوادۀ  بگیرد.  شکل 
اجتماعی، اقتصادی، روانی و جمعی رشد می کنند و با کمک یک دیگر به سوی 

اهداف اساسی گام برمی دارند. 
در چنین خانواده یی؛ پدر و مادر در کنار فرزندان خود مسایل و مشکالت زنده گی 
را بررسی می کنند، نقاط قوت یک دیگر را می شناسند و برای برطرف کردن نقاط 

ضعف برنامه ریزی می کنند تا بهبود کیفیت در زنده گی آنان ایجاد شود.

ACKU
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مــن منتقــِد حرفه یــی ســینما نیســتم، امــا یقینــًا 
ــداِن  ــی روم. از منتق ــه شــمار م مخاطــِب جــدِی آن ب
ــد  ــم و به تأکی ــذر می خواه ــم ع ــی و چیزفه حرفه ی
یــک  برداشــت های  یادداشــت  ایــن  می گویــم: 
ــی! ــد حرفه ی ــک منتق ــه ی ــت، ن ــینما اس ــِب س مخاط

***
 خــاک و خاکســتر، فلــم جــذاب و جالبــی اســت بــا 
کارگردانــی عتیــق رحیمــی و بازیگــرِی دو هنرپیشــۀ 
موفــق: جوانمــرد پاییــز و پیرمــرد روســتایی، و دیگــر 
هنرپیشــه های خــوب. ایــن فیلــم ده ســال قبــل 
ســاخته شــده، امــا مــن آن را تــازه دیــده ام. ایــن فلــم 
صحنه هــای رنــِج بی کــران و بــزرِگ مــردم افغانســتان 
را بــه نمایــش می گــذارد. کارگــرداِن ایــن فلــم 
ــد  ــا را می آرای ــه ه ــه صحن ــا، هنرمندان ــری و زیب هن
ــر و  ــای خشــک، بای ــر می کشــد. زمین ه ــه تصوی و ب
بــی آب و علــف، چهره هــای غــم زدۀ پیــر و فرتــوت، 
همــه صحنه هــای  دل زده،  فضــای  و  هــوا  فقــر، 
ــب  ــب و عجی ــا جال ــد. صحنه ه ــم ان ــن فل ــای ای زیب
ــات انســانی،  ــدون امکان ــل ناشــنوا، شــهِر ب ــد؛ طف ان
اقتصــاد ویــران، ســرگردانی مــردم در ایــن جغرافیــای 
ــۀ  ــرد و نواس ــی پیرم ــا هنرنمای ــه ب ــود، هم خاک آل
باهنــرش، بــه تصویــر مــی رود. معــدن در ایــن فلــم، 
کنایــه از امکانــاِت خفتــه در دِل ایــن ســرزمین اســت 
کــه بــا بی اســبابی، همچنــان در اعمــاق خــاک مانــده 

ــت.  ــرای زنده گی س ــد ب ــه امی ــا یگان ــت، ام اس
تصویرگــری در صحنه هــای مختلــِف ایــن فلــم، 
بــازی  مهم تــر،  همــه  از  اســت،  تحســین برانگیز 
جوانمــرد پاییــز و پیرمــرد کــه شــخصیت های اصلــی 
ــد.  ــا می افزای ــی صحنه ه ــه زیبای ــد، ب ــن داســتان ان ای
ــِن  ــه ذه ــه ب ــتعاری اند ک ــمبول های مس ــا س صحنه ه
ــی  ــت های مختلف ــد برداش ــوش می توان ــدۀ تیزه بینن

ــد.  ــه کن را ارای
ــود،  ــاز می ش ــاک آغ ــا خ ــتر، ب ــاک و خاکس ــم خ فل
ــه  ــج ب ــا غــم و رن ــه اوج می رســد و ب ــا خاکســتر ب ب
ــی  ــر واقع ــان می رســد. خــاک و خاکســتر، تصوی پای
ملتــی را نشــان می دهــد کــه حاکمــاِن عیــاش و 
از بی خبــری و غفلــِت  ایــن ســرزمین،  بی خــرد 
ــد. پُــل شکســته، دکان قدیمــی،  ــرده ان آن هــا ســود ب
ــای  ــی، فض ــر و ابتدای ــای محق ــاره، اتاق ه ــن خ زمی
خشــِک خاک آلــود و دلگیــر، صحنه هــای اصلــِی 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــردم را ب ــی م زنده گ
دهکــده و شــهری را کــه خــاک و خاکســتر تصویــر 
و  مــرگ  خــون،  دربــه دری،  ویرانــی،  می دهــد؛ 
ــدا  ــهر در پی ــن ش ــردمِ ای ــت. روزگار م ــت اس جنای
ــج  ــدون رن ــم ب ــذرد و آن ه ــی می گ ــردن لقمه نان ک
ــدم  ــا، گن ــن جغرافی میســر نیســت. باشــنده گان در ای
ــود  ــوِت خ ــر، در خل ــردان پی ــد و م ــواب می بینن خ
ــه  ــیا را ناخــودآگاه زمزم ــدم و آس چیســتان آرد و گن

ــه  ــه ب ــدم داد، گندم ــه گن ــه م ــان ب ــد: »دهق می کنن
ــه آرد داد...«. ــه م ــیابان ب ــیابان دادم، آس آس

ــی از  ــه، یک ــای دیوان ــه ج ــز ب ــون پایی ــش همای  نق
ــن  ــری در ای نقش هــا و پرده هــای اســتثنایی بازیگ
ــوب،  ــای معی ــرگردان، آدم ه ــردم س ــت. م ــم اس فل
ــای  ــه؛ تصویره ــهِر در گرفت ــه و ش ــتان، دیوان گورس
ــای  ــا ج ــت. در ج ــاد اس ــن مصیبت آب ــِز ای غم انگی
ــه  ــی صحن ــکوت و خاموش ــا س ــه ها ب ــم، هنرپیش فل
را می آراینــد. ایــن شــهر مصیبــت زده، مــردان بــی درد 
ــه جــای تصمیــم گرفتــن  و بی غمــی هــم دارد کــه ب
بــرای تغییــر سرنوشــت، بــه خانقــاه می رونــد و تنهــا 
راهِ ذکــر و تســبیح را پیــش گرفتــه انــد، در حالــی کــه 
ــود،  ــیرت می ش ــری بی س ــاه، دخت ــوی خانق در آن س
برهنــه خــود را بــه آتــش می زنــد و شــهری در 

تجــاوز و بی تفاوتــی می ســوزد!  
و  درد  از  قصــه  همه جــا  خاکســتر،  و  خــاک  در 
ــی  ــایه و تاریک ــون س ــم چ ــت؛ درد و غ ــرگ اس م
شــب، بــر همــه جــا چیــره شــده اســت. گورســتان، 
جنــازه، گنــگ، کــر، مــرده، بمبــارد، دیوانــه و ویرانــی، 
ــه  ــده را ب ــه بینن ــه توج ــت ک ــای دیگری س صحنه ه
خــود جلــب می کنــد. تصویربــرداری بــه حــدی زیبــا 
و عالــی اســت کــه آدم فکــر می کنــد خــود در صحنــۀ 
ــک،  ــا و موزی ــا، افکت ه ــور دارد. صداه ــم حض فل

ــت.  ــی و عالی س ــی طبیع ــان خیل همچن
آدم هــای  تصویــِر  خاکســتر،  و  خــاک  فلــم  در 
فرصت طلــب خیلــی زیبــا بــه نمایــش گذاشــته 
ــان  ــن زخمی ش ــه مای ــی را ک ــا حیوانات ــده؛ آدم ه ش
ــه  ــن صحن ــد. ای ــی می کنن ــته و قصاب ــازد، کش می س
نشــان می دهــد کــه جنــگ بــا وجــود زشــتی 
و  ســودآور  آدم هــا،  تعــدادی  بــرای  ویرانــی،  و 

اســت.  منفعت آفریــن 
صحنه هــا  از  یکــی  در  جوانمــرد  کــردِن  پشــت 
ــاور  ــه ب ــر دیگری ســت کــه ب ــرد، تصوی توســط پیرم

ــزرگان دارد.  ــت ب ــه از حمای ــن کنای م
ــت از  ــز حکای ــته نی ــران و شکس ــِی وی ــل کانکریت پُ
روزگارِ گذشــتۀ باثبــات دارد. پـُـل، پیوندهــای خــوِب 
ایــن ســرزمین را نشــان می دهــد کــه گذشــِت زمــان 
و آســیب های روزگار، آن را از کارِ اصلــی اش بــاز 

نمانــده اســت. 
انــد؛  ســمبولیک  و  غم انگیــز  خیلــی  نمادهــا 
ــی،  ــعارهای انقالب ــران، ش ــوخته و وی ــای س تانک ه
دیگری ســت  بخش هــای  بی امکاناتــی،  و  خرابــی 
ــده اســت.  ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــم ب ــن فل ــه در ای ک
ــرِک  ــا دخت ــنوا ب ــردِ ناش ــوی جوانم ــۀ گفت وگ صحن
ــت از نشــنیدِن  ــل، حکای ــوی پ نوجــواِن گــدا در پهل
ــود را  ــرِف خ ــی ح ــر کس ــر دارد. ه ــِپ یکدیگ گ
می گویــد امــا کســی شــنونده نیســت، حــرف دیگــر 

نمی شــود. شــنیده 

ــاِت  ــرمایه و امکان ــه از س ــم کنای ــن فل ــدن در ای  مع
ــم  ــی می کنی ــا در آن زنده گ ــه م ــت ک ــتان اس افغانس
ــاِت معــدن را از  ــا غــم روزگار، ســرمایه ها و امکان ام

یــاد مــا بــرده اســت. 
ــلح او را  ــرباز مس ــه دو س ــل ک ــدِن قات ــاز خوان نم
همراهــی می کننــد، گوشــۀ دیگــری از واقعــاِت 
ــه درد  ــا ب ــادت م ــی عب ــت؛ یعن ــتان اس ــادرِ افغانس ن
ــه  ــل، کنای ــنوایی طف ــورد. ناش ــا نمی خ ــی م زنده گ
ــای  ــته و جفاه ــخ گذش ــنیدِن تاری ــری و نش از بی خب

انجام شــده در حــِق مــردم را دارد. 
در ایــن فلــم جوانمــرد همــۀ آدم هــا را بی صــدا 
خاموشــی،  معنــای  بــه  بی صدایــی  می پنــدارد، 
ــم  ــن ظل ــراض و نخواســتن حــق و پذیرفت ــدم اعت ع
اســت. بی صدایــی یعنــی قبــول و پذیرفتــن هرگونــه 
بی عدالتــی و اســتبداد. وقتــی ســرباز حق العبــور، 
از خرابــی ســاعِت خــود می گویــد، در حقیقــت 
و  روزهــا  یک نواختــِی  زمــان،  بــودن  بــی ارزش 
ــرد.  ــا را نشــانه می گی ــی روزگارِی آدم ه ــی کاری و ب ب
ــرگردانی ها،  ــِر س ــر و روایت گ ــم حکایت گ ــن فل ای
ــا  ــه ب ــۀ افغانی ســت ک ــا و نابســامانی های جامع غم ه
صحنه هــای خیلــی جالــب و تصویربــرداری مســلکی 

و زیبــا آدم را بــه خــود می کشــاند. 
ــرد  ــان جوانم ــا هم ــن صحنه ه ــِی ای ــران اصل بازیگ
پاییــز و پیرمــرد، بــا نقش آفرینــی محنصــر بــه خــود، 
بــه زیبایی هــا می افزاینــد و آن هــا واقعــًا بــازی 
خــوب و اســتثنایی دارنــد. و امــا بــا این همــه زیبایــی 
ــم  ــن، فل ــاور م ــه ب ــدگار، ب ــب و مان ــای جال و پیام ه
ــز دارد: خــاک و خاکســتر، کوتاهــی هــای اندکــی نی
ـ در اولیــن صحنــه به اصطــالِح فلم ســازان، کانتینتــی 
ــردان  ــا را کارگ ــودِن صحنه ه ــگ ب ــان هماهن ــا هم ی
ــار  ــرد در کن ــات اول پیرم ــد؛ در ش ــوش می کن فرام
ــد از  ــات بع ــان ش ــا در هم ــته ام ــل نشس ــِت پ راس
دمــه و خاکبــاد، دیــده می شــود کــه در عیــن جــا در 
ــه نقشــه و شــعار، در قســمت چــِپ پــل  همــان گون
ــد.  ــچ می کن ــه آدم را گی ــن صحن ــود. ای ــده می ش دی
ــود  ــدر خ ــل از پ ــته طف ــری پیوس ــۀ دیگ ـ در صحن
در جریــاِن راه آب می خواهــد، امــا وقتــی ولــی 
تــالش )دکانــدار( بــه پیرمــرد آِب ناخواســته را پیــش 
می کنــد، در حالــی کــه بایــد پیرمــرد از دکانــدار آب 
ــوِض  ــه ع ــی داد، ب ــه اش م ــه نواس ــت و ب می خواس
این کــه آب را بــه نواســۀ خــود تعــارف کنــد، 

ــد.  ــان می کن ــوش ج ــودش آن را ن خ
- بــه بــاور مــن، بخــش قابــل دقــِت دیگــر ایــن فلــم، 
ــالش داده  ــی ت ــه ول ــردان ب ــه کارگ ــود ک دیالوگــی ب
بــود. هنرپیشــۀ خــوِب کشــور؛ ولــی تــالش آن را بــه 
ــزی  ــن چی ــاور م ــه ب ــا ب ــرده اســت، ام ــی ادا ک زیبای
ــک  ــل ی ــود: »در کاب ــد نمی ب ــه بای ــود ک ــی ب اضاف
ــت،  ــه داش ــک بچ ــناختم، ی ــوخه می ش ــا رس آدم ب

ــالص  ــکری را خ ــد، عس ــکری بردن ــه اش را عس بچ
کــرد بایــد میامــد خانــه، کار و بــارِ پــدر خــوده پیــش 
ــاش  ــگ و مع ــه تفن ــد، بچ ــو نش ــم ات ــرد، مگ می ب
و دریشــی عســکری خوشــش آمــد، نمی فهمــم 
ضابــط ماشــینی شــد، پــدرش خوشــش نامــد، بچــه 
ــاد  ــه زی ــم و غص ــادرش از غ ــرد، م ــاق ک ــوده ع خ

ــرد ...«  ــد و م ــک ش زهره کف
ــرۀ بســته و  ــرد در دای ـ ســرگردانی جوانمــرد و پیرم
ــختی  ــرد از آن به س ــا پیرم ــه تنه ــخص ک ــۀ مش منطق
ــم  ــن فل ــِر ای ــب دیگ ــن عی ــاور م ــه ب ــرد، ب ــور ک عب

ــود.  ب
ــب  ــدر جال ــن آن ق ــاور م ــه ب ــه ب ــری ک ـ کار دیگ
نبــود، حــرف دریــورِ کامــاز بــود. دریــور بــه پیرمــرد 
ــواب  ــم خ ــک چش ــتی ی ــده اس ــر مان ــد، اگ می گوی

ــود. ــوگ نب ــن دیال ــه ای ــازی ب ــچ نی ــن. هی ک
ـ فلــم جلوه هــای ضعیــِف دیگــر هــم داشــت. دریــور 
ــه پیرمــرد می گویــد  ــر، ب هنــگام پاییــن شــدن از موت
کــه »بــرو از آمــر معــدن پرســان کــن«. امــا نیــاز بــه 
گفتــن ایــن حــرف نبــود، اصــاًل چــرا پیرمــرد این جــا 
آمــده بــود؟ واضــح اســت کــه به خاطــر پالیــدن پســِر 

خــود و ایــن گــپ کامــاًل اضافــه بــود!
ـ موضــوع دیگــری کــه رابطــۀ محکــم بــا ایــن فلــم 
نداشــت، نشــر آهنگــی بی مــورد در اخیــر فلــم بــود. 
ــد خــوب  ــم پیون ــا فل ــگ ب ــن آهن ــن، ای ــاور م ــه ب ب
نداشــت: »او یــار کــدت کار دارم، یــک لحظــه گفتــار 
ــیار دارم،  ــه بس ــین، گل ــم بش ــان پیش ــک زم دارم، ی
گلــه بســیار...«. امــا می شــد پایــاِن فلــم را بــا آهنــگ 
ــا  ــا صحنه ه ــه ب ــاخت ک ــا  س ــری زیب ــراژدِی دیگ ت

همخوانــی می داشــت. 
***

 یادداشــت: قــرار اطــالع، پیرمــرد حــاال در ایــن دنیــا 
ــرد  ــدگار ک ــم مان ــن فل ــود را در ای ــت، وی خ نیس
ــز  ــرد پایی ــدر جوانم ــز، پ ــون پایی ــا همای ــت. ام و رف
ــم  ــال دارد و متعل ــده س ــاال هف ــرد ح ــت: جوانم گف
صنــف اوِل یکــی از دانشــگاه های خصوصــی اســت. 
ــر  ــوس و دلگی ــا مأی ــری در فلم ه ــرد از بازیگ جوانم
ــه در  ــرد ک ــز، جوانم ــون پایی ــول همای ــه ق ــت. ب اس
ــالش  ــن و س ــل همس ــا طف ــن ده ه ــم از بی ــن فل ای
و  کم مهری هــا  به خاطــر  بــود،  شــده  انتخــاب 
ــاًل  ــری کام ــل و بازیگ ــای روزگار، از تمثی بی لطفی ه
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــرت پی ــینما نف ــرده و از س ــد ب ب
جوانمــرد بــا اســتعداد عجیبــی کــه داشــت، در 
جشــنوارۀ »کــن« کــه از بااعتبارتریــن جشــنواره هایی 
ــاک و  ــم خ ــرد و فل ــرکت ک ــت، ش ــینمایی دنیاس س
ــزۀ  ــن جشــنواره بیــش از بیســت جای خاکســتر در ای

بین المللــی را گرفــت.

رحمت اهلل بیگانه
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براساس یک گزارش تازه، مردی به نام فضل احمد 
به گروه طالبان در والیت  وابسته  توسط شورشیان 
غور پس از شکنجه های سخت، زنده پوست گردید.
چاپ  پست  واشنگتن  روزنامه  که  را  گزارش  این 
نقل  به  نشر رسانده،  به  آمریکا روز شنبه ۱۱ جون 
از مقامات محلی والیت غور نوشته است که یکی 
از  یکی  قتل  به  مظنون  احمد،  فضل  نزدیکان  از 

فرماندهان طالبان بوده است.
شورشیان طالب در اقدام انتقام جویانه در ماه دسمبر 
سال گذشته میالدی فضل احمد را از خانه اش به زور 

بیرون کشیده و بینی او را بریده است.
براساس این گزارش، درحالی که احمد پس از بریده 
به  شورشیان  می کشیده،  فریاد  و  داد  بینی اش  شدن 
پوست کردن او از ناحیه سینه اش آغاز کرده تا اینکه 
نیز نمایان شده است. سپس این شورشیان  قلب او 

ارتفاع  طبقه  اندازه ۱۰  به  که  از صخره ای  را  احمد  فضل 
داشته است به پایین انداخته اند.

رقیه ناییل، یکی از اعضای پارلمان والیت غور نیز به این 
تایید کرده که احمد زنده پوست شده  روزنامه آمریکایی 

است.

مستند  ویدیو  و  با عکس  رویداد  این  اخیرا  اینکه  از  پس 
این جنایت  در  را  اشتراک شان  سازی شده است، طالبان 

هولناک رد کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در تیتر گزارش اش با طرح پرسشی 
گفته است که خشونت های طالبان در ماه های اخیر چهرۀ 

خشن تری به خود گرفته است.

در  را  مسافران  از  زیادی  شمار  اخیراً  طالبان 
نقاط مختلف کشور به ظن همکاری با دولت از 
موترهای مسافربری اختطاف و سپس تعدادی از 
آنها را با روش بسیار هولناکی زجر کش کرده اند.

این گروه پس از اجرایی شدن حکم اعدام شش 
تن از شورشیان توسط دولت افغانستان، به چندین 
نهاد قضایی کشور حمله کردند و تعدادی زیادی 

را به رگبار بستند.
هفته  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
گذشته طی یک کنفرانس به خبرنگاران گفت: »آمار 
تلفات و به خصوص آمار تلفات ملکی نشان دهنده 
یک جنایت است – جنایت علیه بشریت، جنایت 

علیه افغانستان و جنایت علیه مردم ما«.
کشور  در  جدیدی  چیزی  خشن  خشونت های 
دهه  در  شان  حاکمیت  زمان  در  طالبان  نیست. 
۱۹۹۰ با روش های خشنی حکم اعدام را به صورت علنی 
و در مال عام اجرا می کردند. این گروه در جریان جنگ های 
شورشانه ای شان در ۱۵ سال گذشته نیز ده ها هزار تن را 

به قتل رسانده اند.

تروریستی  گروه  که  کرد  اعالم  هند  ملی  امنیت  مشاور 
داعش در افغانستان تاسیسات هند را در این کشور تهدید 
پاکستان  توسط  گروه  این  حمایت  احتمال  زیرا  می کند 

وجود دارد.
به گزارش ایشین ایج، آجیت دوال مشاور امنیت ملی هند 
گفت: داعش در افغانستان تاسیسات هند را تهدید می کند.

نارندرا مودی راهی واشنگتن  اعزامی  با هیأت  که  دوال 
افزود:  با مقامات آمریکایی  شده است، ضمن گفت وگو 
افراد منتسب به گروه تروریستی داعش در افغانستان از 
سوی سازمان های اطالعاتی پاکستان حمایت می شوند، به 
افزایش  به هند  همین دلیل احتمال تهدید مراکز وابسته 

یافته است.

بسیاری  پشت پرده  در  داد:  ادامه  هند  ملی  امنیت  مشاور 
می کنند،  فعالیت  منطقه  در  که  تروریستی  از جریان های 
و  دارد  دست  آی(  اس  )آِی  پاکستان  اطالعاتی  سازمان 
این  سوی  از  نیز  افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه 
افغانستان  منافع هند در  سازمان حمایت و بشدت علیه 

تحریک می شوند.
پیش  چندی  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
گروه  حامی  را  هند  نیز  پاکستانی  مقامات  از  برخی 

تروریستی داعش در افغانستان اعالم کرده بودند.
افراد وابسته به گروه تروریستی داعش بیش از یک سال 
پیش در برخی از مناطق دورافتاده والیت ننگرهار اعلم 

موجودیت کردند.
طالبان  تروریستی،  گروه  این  حضور  ابتدای  همان  در 
افغانستان واکنش نشان دادند و هشدار دادند که این گروه 

هرچه زودتر منطقه را ترک کند.
گروه طالبان با افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در 

چند والیت افغانستان بارها درگیر شده اند.
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ا
صفی اهلل ثبات

عبدالظاهر،  دکتـــر  مرحـــوم  پســـر  حمدظاهـــر 
صدراعظـــِم وقت و رییس شـــورای کشـــور بود؛ 
ولـــی از پـــدرش هیچ نام و نشـــانی بـــه  یادگار 
نمانـــده اســـت که زبانـــزد خاص و عـــام گردد؛ 
اما یگانـــه یادگاری کـــه از پدر باقی مانـــده، تنها 

احمدظاهـــر اســـت و بس.
در ۲۴ جـــوزای ۱۳۵۸ احمدظاهـــر، این آوازخوان 
و آهنگ ســـازِ بی بدیـــل را ـ کـــه تا کنـــون در 
دل های  نوازشـــگر  و  می رانـــد  حکومـــت  دل ها 
هزاران هزاران انســـان اســـت ـ با ضـــرِب گلوله 
به طـــور ناجوان مردانـــه در درۀ ســـالنگ بـــه قتل 
رســـاندند و نـــام این قتـــل را »حادثـــۀ ترافیکی« 

. شتند ا گذ
اعضـــای ایـــن دژخمیـــاِن بیدادگر بعـــد از قتل 
احمدظاهـــر، یکی پـــِی دیگری نابود شـــدند و نه 
قبـــری از آن ها به جا مانـــد و نه قبرســـتانی. ولی 
خوشـــا به  حـــاِل احمدظاهر کـــه از وی مقبره یی 
باقی ســـت و در ۲۴ جـــوزا همه ســـاله مـــردم به 
دعاگویـــی بـــه مـــزارش می رونـــد و از خداوند 

متعـــال بـــرای او طلِب مغفـــرت می کنند.
من  کـــه از جمله دوســـتان نزدیِک او بـــودم، بعد 
از به خـــاک ســـپردنش به گفتۀ خـــود احمدظاهر 
»می روم خســـته و افسرده و زار - ســـوی منزلگه 
ویرانـــۀ خویش«، آمدم و شـــب هنگام این شـــعر 
را در ســـوِگ وی ســـرودم و اکنـــون آن را بعد از 
سی وهفت ســـال از حافظه ام به روی ورق آورده و 
به عنوان تحفه بـــه خواننـــده گان روزنامۀ ماندگار 

می کنم: تقدیـــم 
ظاهر تو مرا به خون نشاندی

زان روز که تو دیده بستی
یادت نرود ز خاطر ما

قلب همه دوستان شکستی
در ساختن سرود و آهنگ 

دست همه گان ز پشت بستی
آهنگ تو آهنِگ شبانم 

جان می دهدم به وقت مستی 
»ثبات« مبر ز یاد »ظاهر« 

چون تو ز همه هنرپرستی

  25 جوزای 1358، کابل ـ شهر نو

مرثیه یی برای طالبان فردی را در غور زنده پوست کردند
احمدظاهر که پس
 از 37 سال نشر 

می شود

مشاور امنیت ملی هند:

در پشت داعش در افغانستان آی اس آی است 

من پریت هورا: 

هند د ننګونو په وړاندې د افغانستان تر څنګ درېږي
چې  ورکوي  خربداری  سفیر  هند  د  کې  افغانستان  په 

او  پرمختګ  اقتصادي  ثبات،  سولې  د  افغانستان 

څخه  ګواښونو  له  کې  الره  په  ټینګښت  د  امنیت  د 

خوندي نه دی.

څخه  جرګې  مرشانو  له  هورا  پریت  من  سفیر  هند  د 

ډېلی  نوي  پرمهال وویل،  د ترالسه کولو  د ستاینلیک 

له  کې،  اوارولو  په  ستونزې  دې  د  چې  دی  حارض 

افغانانو رسه مرستې جاري وسايت.

له  یې  هېواد  وايي،  سفیر  هند  د  کې  افغانستان  په 

افغانستان رسه تلپاتې دوستي پايل او د هر ډول ګواښ 

پر وړاندې به، د افغانانو ترڅنګ والړ وي.

من پریت هورا وايي، افغانستان چې د سولې، امنیت 

او اقتصادي ودې په الر کې هر پل اخيل، له ستونزو 

رسه مخ کېږي.

دی ټینګار کوي چې هندوستان به خپل دوست هېواد 

نه  پرې  یوازې  پروړاندې  ګواښونو  دې  د  افغانستان، 

ږدي.

مرشانو  له  ورځ  په  یکشنبې  د  خربه  دا  هورا  ښاغيل 

او  اقتصادي  د  هند  د  افغانانورسه  له  څخه،  جرګې 

اخیستلو  د  ستاینلیک  د  مناسبت  په  همکاریو  امنتیي 

پرمهال وکړه.

هغه زیاته کړه:

وي،  ډېراوږد  لپاره  هېوادونو  اکرثو  د  سفر  پراختیا  "د 

افغانستان هم اوس دغه سفر پیل کړی دی، لکه څنګه 

چې ښاغيل مودي په هرات کې ډاډ ورکړ، زه هم وایم 

چې موږ به په هر قدم کې له تاسو رسه اوسو، ممکن 

تاسو د پراختیا په سفر کې د سولې، امنیت او زیربنا په 

برخو کې د اوس په څېر له ستونزو رسه مخ شی، خو 

موږ له تاسو رسه یو او په ګډه به د ستونزو په وړاندې 

دریږو."

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هند د 

دی  څخه  ډلې  له  همکارانو  سرتاتیژیکو  د  افغانستان 

په  رسه  افغانستان  له  یې  کې  کلونو  وروستیو  په  چې 

امنیتي  او د  اقتصادي، پراختیايی، روزنیزو، روغتیایې 

ځواکونو په تجهیزولو کې مرستې کړي دي.

افغان ځواکونو ته د ۴ هلیکوپټرو ورکړه، د ميل شورا 

ودانۍ، د سلام د بند جوړول او داسې نور هغه مرستې 

دي چې هندوستان له افغانستان رسه کړي دي.

په وروستیو ورځو کې د هندوستان صدراعظم نریندرا 

تاکید  هم  بیا  کې  وینا  په  ته  کنګرس  امریکا  د  مودي 

کړی چې د افغانستان سوله او ثبات د هند او امریکا 

مهم هدفونه دي.

هند  د  رسه  افغانستان  له  جرګه  مرشانو  افغانستان  د 

نورو  لړ  یو  د  چې  کوي  ترې  هیله  او  ستايي  مرستې 

ال  رسه،  افغانستان  له  دې  کې  کولو  عميل  په  پروژو 

مرستې وکړي.

د مرشانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلمیار وویل:

"تاسې د افغانستان د دوستۍ د ویاړ لپاره دلته یاست، 

موږ ستاسې له مرستو مننه کوو، د بندونو د جوړولو 

بند چې  د سیند  د کونړ  وړاندیزلرو چې  دا  لړ کې  په 

ټول افغانستان ته به ګټه ورسوي که جوړ يش، ښه به 

وي، نریندرا مودي د امریکا په کنګرس کې ژمنه کړې 

چې هند به د افغانستان د بندونو د جوړولو له پروژو 

رسه مرسته وکړي، که دا پروژې عميل يش افغانستان 

برښنا  ته هم  هیوادونو  نورو  مومي چې حتې  توان  دا 

ورکړي."

په  کې  حال  داسې  په  هورا  پریت  من  سفیر  هند  د 

افغانستان کې د ستونزو خربې کوي او د هواري لپاره 

يې د همکارۍ ژمنه کوي چې په دې هېواد کې ناامنۍ 

د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي.

حملو  د  طالبانو  والو  وسله  د  کې  افغانستان  په  هورا 

د  پېښې،  نورې  داسې  او  تښتونې  خلکو  د  زیاتوالی، 

اندېښنې وړ ګڼي.

ACKU
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ورزش

رییس جمهوری ترکیه در اظهاراتی بار دیگر از حمایت واشنگتن از نیروهای 
کرد در سوریه انتقاد کرد.

به واشنگتن توصیه کرد که متحدان خود را  بار دیگر  اردوغان  رجب طیب 
انتخاب کند؛ یا ترکیه یا کردها.

دنبال  به  سوریه  خلق  مدافع  یگان های  کرد:  تأکید  ترکیه   رییس جمهوری 
تصرف دوبارۀ منبج بوده و این مسأله به معنای گذشتن از خط قرمز است. 
سرزمین  بتوانند  که  می پردازند  داعش  با  مبارزه  به  دلیل  این  به  تنها  کردها 

بیشتری را تصرف کنند.
او هشدار داد: امریکا باید بداند که نیروهای مسلح کرد نیز به اندازۀ داعش و 

جبهه النصره بد هستند.
از حزب  دلیل  این  به  ما  می گویند:  ما  به  متحدان  از  برخی  افزود:  اردوغان 
اتحاد دموکراتیک سوریه و یگان های مدافع خلق حمایت می کنیم که آن ها 
علیه داعش می جنگند. اما ما جبهه النصره را به عنوان یک سازمان تروریستی 
قبول کرده ایم، درحالی که النصره نیز علیه داعش می جنگد، پس چرا به آن ها 

)کردهای سوری( به عنوان یک شریک می نگرید؟
او اضافه کرد: برای ما تروریست خوب و یا تروریست بد وجود ندارد. همه 

تروریست ها بد هستند.
چندی پیش پس از این که خبرگزاری فرانسه تصاویری از نیروهای امریکایی 
تن  به  مدافع خلق  یگان های  آرم  با  لباس هایی  که  کرد  منتشر  را  در سوریه 

داشتند، اردوغان به شدت از این حمایت کامل امریکا از کردها برآشفت.
پیمان  امریکایی ها دوستان ما و هم پیمانان ما در سازمان  بود:  اردوغان گفته 
آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند و بنابر این، نباید سربازان خود را با لباس های 
دارای آرم یگان های مدافع خلق به سوریه بفرستند  حزب کارگران کردستان، 
یگان های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک و داعش هیچ فرقی ندارند 

و همگی تروریست هستند.
ما )شمال سوریه( در حال  تأکید کرد: طرح خطرناکی در جنوب کشور  او 
را  خود  ظاهراً  که  هستند  آن  اجرای  پشت  گروه هایی  متأسفانه  و  اجراست 

دوستان ما می دانند.

رییس  جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرد که روابط کشورش و انگلیس شاهد 
توسعه و گسترش خواهد بود.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه اعالم کرد که اطمینان دارد مسکو و 
لندن همکاری های دوجانبۀ خود را حفظ کرده و افزایش خواهند داد.

شد،  منتشر  کرملین  مطبوعاتی  سرویس  سوی  از  که  بیانیه یی  اساس  بر 
لندن در  میان مسکو و  معتقد است روابط  رییس جمهوری روسیه گفت که 
منافع ملت های  با  قالب یک همکاری سازنده در حوزه های مختلف مطابق 

انگلیس و روسیه توسعه خواهد یافت.
پوتین همچنین خواستار تحکیم روابط دو کشور در راستای افزایش امنیت و 

ثبات بین المللی شد.
رییس جمهوری روسیه در اظهارات خود به تاریخ دیرین روابط لندن و مسکو 

اشاره و تأکید کرد که دورنمای این روابط از دیدگاه او مثبت است.
ملکه  تولد  سالگرد  نودمین  رسمی  جشن  با   همزمان  پوتین  اظهارات  این 
جشن  را  خود  تولد  بار  دو  ساالنه  الیزابت  ملکه  شد.  مطرح  دوم  الیزابت 
می گیرد؛ یکی روز تولد واقعی او که ۲۱ ابریل است و دیگر تولد رسمی او 

که در ماه جون جشن گرفته می شود.

پایان  به  فعالیتش  پایان سال جاری میالدی دورۀ  دبیرُکل سازمان ملل که در 
می رسد، گفت: این مورخان هستند که میراث مرا قضاوت می کنند.

بان کی  مون، دبیرُکل سازمان ملل در جریان ضبط یک فلم مستند از یک روز 
زنده گی اش که توسط تلویزیون فونیکس هنگ کنگ صورت گرفت، گفت:  
جهان در زمینۀ ارتقای صلح و امنیت به پیشرفت هایی رسیده، اما من نگران 

اوضاع سوریه، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی هستم.
دبیرُکل سازمان ملل که اواخر سال جاری میالدی دوران فعالیتش در این سمت 
به پایان می رسد و یک شهروند کوریای جنوبی است، نگرانی خود را بابت 

اوضاع شبه جزیرۀ کوریا نیز ابراز داشت.
او در پاسخ به این سوال که میراث سیاسی اش چیست، گفت: میراث سیاسی 

من توسط مورخان آینده قضاوت و داوری می شود.
دبیرُکل سازمان ملل هم چنین ادامه داد:  من در طول ۱۰ سال فعالیتم به عنوان 
ارتقای  و  ملل  سازمان  منشور  اجرای  دنبال  به  همواره  ملل  سازمان  دبیرُکل 
برای  را  خودم  تالش  تمام  من  بوده ام.  آن  اولویت های  و  ایده ها  و  اهداف 

این کار انجام داده و تمام وقت و انرژی خودم را صرف این مسأله کرده ام.
مارچ   ۱۴ در  مون«،  کی   بان  با  روز  »یک  عنوان  با  دقیقه یی،   ۶۰ مستند  این 

سال جاری میالدی ضبط شده و اخیراً نیز پخش شد.

ننگیالی عثمانی
لطفًا خود را معرفی کنید؟

تمنـا فروتـن از والیـت پـروان، عضـو تیم ملـی تکوانـدوی بانوان افغانسـتان هسـتم. 
نخسـتین بانـوی مـدال آور طال از مسـابقات برون مـرزی. هم چنان دانشـجوی طب در 

دانشـگاه خصوصی افغان سـویس. 
چرا و با چه هدفی ورزش تکواندو را انتخاب کردید؟

پـدرم عالقـۀ زیـادی بـه ورزش داشـت، بـه همیـن دلیل مـرا نیز بـه ورزش تشـویق 
کـرد، در کنـار آن خـودم نیز عالقه مندی زیادی به ورزش داشـتم. بنـٌا همین دو دلیل 
سـبب شـد تـا ورزش را آغـاز کنـم. در سـال ۲۰۰۸ رو بـه ورزش آوردم و در سـال 
۲۰۱۰ توانسـتم عضویـت تیـم ملی بانوان کشـور را به دسـت آورم.  هدفـم از ورزش 
در نخسـت سـالمتی خـودم و در پهلـوی آن افتخار آفرینی برای کشـورم و به نمایش 

گذاشـتن فرهنگ واالی انسـانی این سـرزمین اسـت. 
ویژه گی های یک ورزشکار مدال آور از دید شما چیست؟

یـک ورزشـکار مـدال آور در قدم نخسـت به خود اعتماد داشـته باشـد، سـپس نقطه 
ضعـف و قـوت حریـف خـود را بشناسـد و توانایی های او را دسـت کـم نگیرد. قبل 
از آغـاز مسـابقه ذهـن خـود را آرام و هرگونـه تشـویش و نگرانـی ذهنـی را از خود 
دور کنـد، آن چـه را بایـد بیندیشـد شکسـت حریـف باشـد. همچنان عشـق ورزیدن 
بـه رشـتۀ ورزشـی خـود نیـز از مـوارد بسـیار مهمی اسـت که هـر ورزشـکار باید به 

آن باور داشـته باشـد.
وقتـی یـک ورزشـکار مـدال به دسـت مـی آورد چه احسـاس می داشـته باشـد 
می خواهیـم احسـاس واقعـی کـه همـان لحظه داشـتید را بـرای خواننـده گان ما 

کنید؟ بیـان 
شـاید احسـاس واقعـی خـود را نتوانـم بیـان کنـم، چـون در کلمـات نمـی گنجـد، 
امـا بایـد گفـت کـه در آن لحظـه آدم بیشـتر امیـدوار می گـردد، اعتمـاد بـه نفـس 
پیـدا می کنـد، زمانـی کـه سـرود ملـی کشـور نواختـه می شـود و بیـرق کشـور میـان 
سـایر پرچم هـای جهـان بلنـد می شـود، از خوش حالـی گریـه ام می گیـرد، احسـاس 

مسـولیت بیشـتر بـرای کشـور و ورزش ام پیـدا می شـود. 
دربـارۀ دسـت آوردهای ورزشـی تان بگویـد، تـا به حـال چـه دسـت آوردهـای 

داشـته اید؟
در سـال ۲۰۱۰ توانسـتم عضویـت تیـم ملـی بانـوان کشـور را به دسـت آورم، اولیـن 
مسـابقه ام در سـال ۲۰۱۲ در کشـور ایـران بـود کـه توانسـتم مقام سـوم و مـدال برنز 
را از این مسـابقات به دسـت آروم. دومین مسـابقۀ برون مرزیم به کشـور هندوسـتان 
بـود کـه مـدال طـال را نیـز از ایـن مسـابفات نصیـب شـدم. همچنـان یـک مـاه قبل 
از کشـور تاجیکسـتان یـک مـدال طـال بـه دسـت آوردهایم اضافـه شـد. در تیـم ملی 
کشـور در وزن خـود قهرمـان هسـتم و سـه مـدال طـال از داخل کشـور تا بـه حال به 
دسـت آورده ام. در مسـابقاتی کـه میـان باشـگاه های داخـل کشـور برگـذار می گـردد، 

توانسـته ام شـانزده مـدال به دسـت آورم. 
نقش بانوان را در ورزش کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

ورزش احسـاس رضایـت باطنـی شـخص را بـاال می بـرد و در درمـان بسـیاری از 
بیماری هـای روانـی و جسـمی از جملـه افسـرده گی و اضطراب می تواند موثر باشـد. 
اگـر تمـام بانوان کشـور ورزش کنند، اما متأسـفانه در افغانسـتان بـرای ورزش بانوان 
اهمیـت بسـیار کمـی قایـل می شـوند کـه امیـدوارم در آینـده بتوانیم در این قسـمت 

کاری بـرای بانوان کشـورم کـرده بتوانم.
حتمـًا گاهـی خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه کرده ایـد، راز موفقیت تـان را در 

چـه می بینیـد؟
تمریـن پیگیـر، شـوق و عالقه، تشـویق فامیـل، اسـتادان و هموطنان همه باهم سـبب 

شـده اند تـا مـن موفق عمـل کنم.
آرزوی بزرگ شما چیست؟

بـه نظـرم آرزوی بزرگ تـر از ایـن نخواهـد باشـد کـه بـرای کشـور و مردمـت از هر 
طریقـی کـه باشـد، افتخـار بیافرینـی و توانسـته باشـی اگـر بـرای یک روز هم شـده 
لبخنـدی بـر لبان شـان جـاری کـرده باشـی. می خواهـم ورزش را هم چنـان بـه پیـش 

ببـرم و افتخـار آفرینـی کنم.
بانوان ورزشکار در افغانستان با چه چالش های مواجه اند؟

نخسـت و دردآور از همه این که در بسـیاری موارد برای شـان اجازۀ رفتن به باشـگاه 
از سـوی فامیـل داده نمی شـود کـه نبایـد به آن هـا با دیدۀ تنگ نظرانه نگریسـته شـود. 
مکان ورزشـی مناسـب و معیـاری در اختیار ندارنـد، به روحیۀ و انگیـزۀ قوی مردمی 

نیامند هسـتند و باید به دسـت آوردهای شـان ارج گذاشـته شود.
پیام تان برای جوانان کشور چیست؟

جوانـان باید اهداف مشـخصی داشـته باشـند و بـرای به دسـت آوردن آن، از هیچ نوع 
سـعی و تالشـی دریـغ نورزنـد. از بانـوان کشـور خـود خواهش مندم تـا ورزش کنند 

به خاطـر صحـت و سـالمتی خود و کشـور خود.

اردوغان:

طرحی خطرناک در شمال 
سوریه در حال وقوق است

ابراز اطمینان پوتین نسبت 
به توسعه روابط با انگلیس

دبیرُکل سازمان ملل:

تاریخ دربارۀ 
من قضاوت خواهد کرد

بانوی مدال آور کشور:

به بانوان باید فرصت ورزش 
داده شود

مجتبی نوروزی

معنوی،  و  مثنوی  ثبت  به  پیوند  در  از حقایق  بخشی 
در یونسکو

هر  یونسکو  قواعد  براساس  که  است  این  واقعیت 
کشوری می تواند هر دو سال یک بار دو اثر مکتوب خود را برای ثبت 
در حافظۀ جهانی یونسکو معرفی کند. این روند خود روندی پیچیده 
و تخصصی است که کارشناسان یونسکو در هر کشوری بیشتر بر آن 
واقفند. برای دورۀ جدید ایران نسخه یی از مثنوی را که هم اکنون در 
کاخ موزه گلستان نگهداری می شود، معرفی کرده است. همزمان هم 
ترکیه نسخه یی قدیمی از این اثر را که ظاهراً در قونیه نگهداری می شود 
در فهرست خود قرار داده است. از آن جایی که ثبت مشترک یک اثر 
موجب می شود دو سهمیه یک کشور حفظ شود و بتوانند آثار دیگری 
در  به صورت مشترک  اثر  این  یونسکو  پیشنهاد  بنابر  کنند،  معرفی  را 
نهایی نشده است و  فرآیندی که هنوز  قرار گرفته است.  ثبت  فرآیند 
هیچ محدودیتی برای پیوستن سایر کشورها به شرط دارابودن نسخه یی 
قدیمی از همان اثر وجود ندارد که ظاهراً نسخه یی ناب از این اثر هم 

در اختیار افغانستان قرار دارد.
در نتیجه، اوالً این کار به معنای ثبت و انحصار موالنا جالل الدین محمد 
ایران و ترکیه  نام دو کشور  به  مثنوی معنوی  او  ماندگار  اثر  یا  بلخی 
نبوده و نیست. این کار تنها ثبت نسخه هایی خاص از این اثر برای قرار 
گرفتن در فهرست جهانی و برخورداری از حمایت های یونسکو برای 
نگهداری و معرفی آن می باشد. الزم است توجه شود چنین کاری را 
هر کشوری که لزوما هیچ ارتباطی با حوزه تمدنی موالنا نداشته و صرفا 

نسخه یی از این اثر را دارا می باشد می تواند انجام دهد.
ارایۀ  با  می توانند  افغانستان  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  مسوالن  دومًا، 
نسخۀ قدیمی مثنوی خود به این فرآیند جهانی بپیوندند. کاری که هم 
به توسعه هر چه بیشتر میراث موالنای بزرگ در جهان خواهد انجامید 
و هم بی شک با استقبال نماینده گان ایران و ترکیه در یونسکو مواجه 

خواهد شد.
به امید گسترش آموزه های انسانی موالنای بلخ در سراسر گیتی.

امیر منصوری

در  محفوظ  معنوی  مثنوی  خطی  نسخۀ  دقیق  مشخصات 
آرشیف ملی

بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا  معنوی  مثنوی  خطی  نسخۀ 
به شمارۀ مسلسل ۲۴۸۸  افغانستان  )۶۰۴- ۶7۲ق( محفوظ در آرشیف ملی 
تا امروز شناخته  افغانستان  قدیمی ترین نسخۀ کامل مثنوی موالناست که در 
اوراق دست نویس ۳۱۵  cm. و تعداد  شده است. قطع آن وزیری ۱7/۵×۲7 

برگ است.
نفیسۀ شریفه چنان که در شمسۀ رسم خزانۀ آن ثبت است، برای  این نسخۀ 
کتاب خانۀ علی پیربوداقی در شیراز و توسط محمد بن علی رامهرمزی در میانۀ 
سال های ۸۵۲-۸۵7 ق. کتابت شده است. شمسۀ آن نموداری از شمسه های 
مکتب شیراز دورۀ تیموری ست و سر عنوان هریک از دفترهای مثنوی کتیبه یی 

با ذکر عنوان دفتر مالحظه می شود.
در شمسۀ رسم خزانۀ آن چنین آمده است: »به رسم خزانۀ الکتب االمیر االعدل 
االعظم، المختّص بعنایۀ الملک ؟؟؟ ظهیر الدولۀ و الدین ؟؟؟ علی الپیربوداقی 
ایّام دولته«. در اطراف شمسه دیباچۀ دفتر نخست مثنوی به خط نسخ  خّلد 
کتابت شده است و در باالی همین برگ ۱ رو به خطی نزدیک به تعلیق نوشته 
شده: »من کتب موسی زاده محمد عبید اهلل غفر لهما و عفی عنهما« و نشان گر 
آن است که در تملک شخصی از عثمانی بوده است و این مهم را حواشی 

ترکی اطراف صفحات و به ویژه برگ نخست دفتر سوم به ثبوت می رساند.
برگ یک پشت و دو رو شامل یک دولتی مذّهب مرّصع به شیوۀ شیراز دورۀ 
کتیب های  و  سفید  و  و سرخ  سیاه  و  و الجورد  زر  به  ملّون  تیموری ست؛ 
چهارگانه به سفیدآب و خط کوفی مشّجر. این دو برگ حاوی نی نامه است 

به خط نستعلیق.
خط سراسر متن نستعلیق است و عناوین داستان ها به ریحان و با زر و شنگرف 
کتابت یافته است. بیست بیت پایانی دفتر دوم ظاهراً از میان رفته بوده است 
و شخصی به نام سلیمان بن عبدالرحمن سیری در بیست و شش رمضان سال 

۱۱۴۹ق. آن را به رشتۀ تحریر در آورده است.
کتابت این نسخه میانۀ هشت ربیع االول سال ۸۵۲ق تا چهارده جمادی االول 
بیان گر توسط )محمد بن علی رامهرمزی( صورت گرفته  ۸۵7 ق. در شیراز 
کتاب خانۀ  در  محفوظ  ساوجی  سلمان  دیوان  که  کسی ست  همان  او  است، 
مجلس شورا به شمارۀ ۲۵۸۸ را کتابت کرده است و در انتهای آن نام و نصب 
خود را چنین نوشته است: »محمد بن علی بن هبۀ  آهلل بن نعمۀ  آهلل بن محمد 
رامهرمزی«. او این مثنوی را در دربار علی پیربوداقی در شیراز کتابت کرده 
است و علی پیربوداقی کسی نیست جز پسر ارشد جهان شاه قراقیونلو که خود 
طبع شعر داشته است و »بوداغ« تخلص می کرده است و چنان که معلوم می شود 
به آثار هنری نیز عالقۀ خاصی داشته و از سه اثر باقی مانده از دورۀ او یعنی 
همین مثنوی و دیوان سلمان ساوجی و خمسۀ باقی مانده از کتاب آرایان دربار 

او برمی آید که دستگاه فّعالی برای کتاب آرایی فراهم آورده بوده است.
با توجه به کتابت این نسخه در شیراز دورۀ تیموری و انتقال آن به عثمانی و 
تمّلک توسط شخصی از آن دیار و انتقال آن به زادگاه موالنا این دست نویس 
اثری  به عنوان  که  دارد  آن را  شایسته گی  محمد  جالل الدین  موالنا  مثنوی  از 
که حافظ تمام ویژگی های حیات موالناست به ثبت جهانی به عنوان میراث 
فرموده  بزرگ  آن  چنان که  برسد  ترکیه  و  ایران  افغانستان،  فرهنگی  مشترک 

است:
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

بازجوید روزگار وصل خویش
پیوندی شود میان زادگاه و گذرگاه و  این دست نویس وسیلۀ  امید است که 
اقامتگاه موالنا و دل های مردمانی که او با هجرت خویش به خود پیوند داده 

است.

فیـسبـوک نـــامــه
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یاسین نگاه-شاعر
احمد ظاهر در بیست چهارم جوزای سال ۱۳۲۵هجری 
آفتابی در استان لغمان زاده شد و نخستین جیغ اش را نیز 
در همان جا از حنجره اش به بیرون پرتاب کرد. احمد 
ظاهر آواز خوانی را از دورۀ دبیرستان آغاز کرد و اولین 
آهنگش »آخر ای دریا« را در دبیرستان حبیبیه خواند. وی 
پس از نشان دادن استعداد و توانایی های شگفت انگیزش 
در موسیقی، در یگانه رسانۀ شنیداری همان وقت کشور 
همان  از  و  کرد  اجرا  برنامه هایی  افغانستان  رادیو  یعنی 
هر  گذشت  با  و  کرد  پیدا  فراونی  عالقه مندان  راه  آغاز 

روز بر صف شیفته گان صدایش افزود.
راهی  دانشسرا  دورۀ  گذراندن  از  پس  ظاهر  احمد 
هندوستان شد تا به فراگیری موسیقی بپردازد. شاید او 
اولین کسی باشد که آالت موسیقی غربی را با موسیقی 
و  ارگن  آکاردیون،  سازهای  و  داد  سازش  افغانستان 

ترومپت و غیره را به موسیقی افغانستان هدیه آورد.
او در سال ۱۳۵۱ خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال 

افغانستان را به دست آورد.
زنده گی  این سه  از  و  بار همسر گزید  احمد ظاهر سه 
مشترک دو فرزند بر جای ماند، یکی شبنم و دو دیگر 
باختر زمین  احمد رشاد که هر دو در آب های غربت 

ظاهراً زنده گی می کنند.
احمد ظاهر را برخی ها نمایندۀ موسیقی دیروز افغانستان 
می شناسند؛ اما نگرۀ من این است که او برای امروز و 
فردا نیز خوانده است و خوانده شده است. تا وقتی که 
موالنا و حافظ در حافظۀ پارسی زبانان زنده است او نیز 

زنده و جاویدانه خواهد ماند.
دردمند،  عصیانگر،  صدای  داشتن  کنار  در  ظاهر  احمد 
سوخته، دیوانه و غیر قابل تعریف، برخالف برخی اعظم 
هنرمندان کشور در انتخاب و گزینش شعر نیز استعداد 
بلخ،  موالنای  است.  داشته  ستودنی یی  و  ویژه  سلیقۀ  و 
 ، رهی  بهبهانی،  سیمین  شیرازی،  سعدی  رند،  حافظ 

استاد خلیل اهلل خلیلی، الهوتی، فروغ فرخزاد و شماری 
دیگری از شاعران مانا و ماندگاری زبان پارسی را خوب 
می شناخته و آن متن ها را به صدا پیاده می کرده است. او 
دیوانه گی های صدایش را نه تنها با زبان پارسی؛ بلکه با 
زبان های پشتو، هندی و انگلیسی نیز شریک کرده است.

آن  از  پیش  زود،  خیلی  و  آمد  دیر  خیلی  ظاهر  احمد 
که خودش بخواهد دیگران مرثیۀ رفتن اش را سرودند. 
سفر  واپسین  با  پیوند  در  احمدظاهر  فخریه همسرسوم 
بی برگشت احمد ظاهر چنین می گوید: یک روز پیش 
توفان  معرض  در  که  دیدم  خواب  احمدظاهر  قتل  از 
چادر  توفان،  وزش  ازفشار  ام.  گرفته  قرار  سهمگینی 
سفید از سرم به هوا می شود. در یک آشفته گی عجیب، 
موهایم پریشان شده اند ... تکان می خورم و از خواب 
می پرم. احمدظاهر خانه نیست و من تصمیم می گیرم که 
این خواب سهم ناک را برای دکتر ظاهر حکایت نکنم. 
چنین کردم اما تفسیر توفان را فردای آن روز شنیدم... 

احمدظاهر را کشته بودند!

احمد ظاهر انگار این آهنگش را »ای ساربان آهسته ران 
پاچا  برای  که  بود  برده  یاد  از  را  می رود«  جانم  کارام 
می گفت: »پاچا بدوان که کیف میکنه« شاید این واپسین 
تکرار  سالنگ  مسیر  در  که  باشد  ظاهر  احمد  آهنگ 

می کرد و پاچا نیز می دواند و می دواند و می دواند!
و سرانجام »بیا او نامرد که مرامی کشند« به روایتی آخرین 
از  یکی  که  ظاهر  احمد  حنجرۀ  از  برامده  است  جملۀ 
نام  به  قاتل و کر  این جغرافیای  جغرافیای های کوچک 
سیمای  بعد  لحظات  بس!  و  است  شنیده  را  آن  چیراق 
نیز شبیۀ سیمای موتر خودش و  و گریبان احمد ظاهر 
عارف جودو سرخ می شود. و احمد ظاهر دیگر نمی داند 
از  حاال  رسید«  فرا خواهد  روزی  من  »مرگ  آهنگ  که 
فعل آینده به فعل گذشته پیوسته است. اما این را نیک 

می دانست و می داند که
مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نامجوست

نام چو جاوید شد، مردن اش آسان کجاست

حاال  ایدومینی،  اردوگاه  سازی  پاک  از  پس  روز  چند 
پولیس یونان اقامتگاه های غیر رسمی در برخی نقاط این 
کشور را از بین می برد. در حالی که هنوز هم پناهجویان 
به گونه چشمگیر در تالش عبور از مرز مقدونیه برای 

رسیدن به اروپا اند.
به گزارش دویچه وله، نخست پناهجویان از این کمپ 
بیرون شدند و پس از آن گروه تخریب حتی همه آثار 
زندگی گذشته باشندگان آن را از بیخ و بن برچیدند. از 
ماه ها بدینسو، نزدیک به پنجاه ایزدی سوریه در محوطه 
موسوم به »استیشن گاز بی پی« نزدیک مرز مقدونیه با 
چندان  واقع  در  اردوگاه  این  کردند.  می  زندگی  یونان 
از ایدومینی موقعیت ندارد. در زیر خیمه ها در  دورتر 
مهاجر   ۹۰۰۰ تا  طرف  این  به  ماه  چندین  از  ایدومینی 
تحت شرایط دشوار به سر می بردند که پس از تالش 
در  را  اردوگاه  آن  توانست  یونان  پولیس  مکرر،  های 

اواخر ماه گذشته پاک کاری کند.
پناهجویان هنگام زندگی در این منطقه تالش کرده بودند 
خود  روزی  شبانه  زندگی  برای  سرپناهی  توان  حد  تا 
اعمار کنند. آوارگان خیمه های موقتی را برافراشته بودند 
تا بتوانند در سایه آن به دور از اشعه آفتاب بخوابند و 

هم  از سویی  نمایند.  آماده  را  روزی خود  شبانه  غذای 
نهادهای امداد رسان ضروریات اولیه را برای این افراد 

فراهم می کرد.
از  معدودی  تنها  آوارگان  گذشته  شنبه  پنج  روز  اما، 
وسایل ضروری را با خود گرفته و داشته های دیگر را 
در همانجا رها کردند. این افراد توسط بس به اردوگاه 
سالونیک  شهر  نزدیک  دیافاتا  به  موسوم  رسمی  های 

انتقال داده شدند.
ها  رسانه  با  گفتگو  در  گروه  همین  سخنگوی  ادریس 
شایسته  رسمی،  غیر  های  کمپ  گونه  این  که  گفت 
باشد.  نمی  کودکان  و  زنان  برای  ویژه  به  بشر  زندگی 
به همین دلیل این پناهجویان پذیرفتند که از آن جا به 

اردوگاه های اساسی انتقال داده شوند.
اردوگاه  به  ها  بس  هم  پی  گونه  به  روز  شش  برای 
»استیشن گاز بی پی« و اطراف خیابان هوتل حارا برای 
انتقال پناهجویان آمدند. پناهجویانی که از ماه ها به این 
طرف در این محل زندگی می کردند، از آنجا به مراکز 

رسمی اقامت پناهجویان انتقال داده شدند.
بخش مطبوعات پولیس در آن کشور گفته است که تا 
حال در مجموع نزدیک به ۵۰۰ مرد، زن و کودک از آن 

محل بیرون کشیده شدند. مقامات خیلی متعجب شدند 
اصلی  گروه  میان  از  پناهجو   ۱۰۰ از حضور  که  زمانی 
۸۰۰ نفری در اردوگاه »استیشن گاز بی پی« و ۲۰۰ تن 

دیگر در نزدیکی هوتل حارا با خبر شدند.
هدف اساسی مقامات دولتی یونان این است که هرچه 
گونه  به  معیاری  غیر  های  اردوگاه  همه  بتوانند  عاجل 
اخص کمپ »استیشن گاز ایکو« را که در ۲۰ کیلومتری 

آنجا موقعیت دارد، دور سازند.
بسیاری ها پیش از این باور نمی کردند که همه تدابیر 
در اردوگاه های رسمی گرفته شده باشد. برای پیشبرد 
گونه  به  اردوگاه  آن  در  پناهجو   ۱۵۰۰ روزمره  زندگی 
اساسی آمادگی گرفته شده و کمک های نهادهای خیریه 
خدمات  این  است.  شده  فراهم  رضاکار  و  رسان  امداد 
احتماال  بهداشتی  و  درمانی  نیازهای  غذا،  جمله  از 
از مراکز پذیرش دولتی آنجا نیست. حتی دروس  بدتر 
مکتب برای اطفال پناهجو در آن جا تدریس گردیده و 
رضاکاران اسپانیایی از طرف صبح برای اطفال و بعد از 

ظهر برای جوانان انگلیسی را تدریس می کنند.

ز همراهان جدایی مصلحت نیست!

کاشانة پناهجویان در شمال یونان تخریب گردید

سختگیری پاکستان
 بر مهاجران افغانستان

پیشین طالبان در خاک  کشته شدن مالاخترمحمد منصور، رهبر 
کشور  این  تا  شده  سبب  آمریکایی  پهبادهای  توسط  پاکستان 
خبرنگار  گزارش  به  کند.  تنگ  افغانستان  مهاجران  بر  را  حلقه 
آزاد سالم وطندار در پاکستان، اخیراً مهاجران در هر گوشه وکنار 
پاکستان  امنیتی  نیروهای  شدید  آزارواذیت  مورد  کشور  این 
قرار می گیرند و مهاجرانی که دارای ویزا هم باشند، تفاوتی با 

مهاجران غیرقانونی ندارند.
آگاهان می گویند که این موضوع ربطی به داشتن ویزا یا نداشتن 
تمام  پولیس  برق،  آقای  گفتۀ  به  است.  همه شمول  و  ندارد  آن 
مهاجران افغانستان را در هر مکانی از جمله شفاخانه ها، پارک ها، 

مهمان خانه ها و حتا کوچه ها اذیت می کند.
از مهاجران  پاکستان  پولیس  خبرنگار سالم وطندار می گوید که 
افغانستان رشوه گرفته و آنان را به بهانه های مختلف از این در 

به آن در می دواند.
اما رحیم اهلل یوسفزی، نویسنده و خبرنگار پاکستانی می گوید، این 
بار نخست نیست که پاکستان در برابر مهاجران چنین رویکردی 
با  را درنظر گرفته است. به گفتۀ آقای یوسفزی رویۀ نیک وبد 
مهاجران مستقیمًا با روابط سیاسی و امنیتی کشورها پیوند دارد 
و در صورت بروز مشکلی در روابط کشورها، تغییراتی در طرز 

رویکرد با مهاجران نیز به وجود می آید.
این نویسنده و خبرنگار پاکستانی می افزاید که این مشکالت حتا 
در حد دیپلمات های دو کشور نیز است. به گفتۀ او، سفارت و 
کنسول گری افغانستان در پاکستان نیز با مشکالتی روبه رو شده 

اند و از این مشکالت مقام ها در اسالم آباد را آگاه ساخته اند.
اند  زده  سر  پاکستان  به  اخیراً  که  کشور  شهروندان  از  شماری 
نیز می گویند، با این که هم گذرنامه داشته اند و هم ویزا، برای 
مداوای بیمارشان از یک شفاخانه به شفاخانۀ دیگری راجع شده 
اند و نیروهای پولیس این کشور، آنان را مورد آزار و اذیت قرار 

داده اند.
این  در  افغانستان  خارجۀ  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب 
نداشتن ویزاست و  مهاجران  اساسی  مورد می گوید که مشکل 
این مشکل  برای حل  اسالم آباد تالش ها  افغانستان در  سفارت 

را آغاز کرده است.
پاکستان در کشور تمام  اتشۀ مطبوعاتی سفارت  منیر،  اما اختر 
این گفته ها را رد می کند و می گوید، پاکستان هرگز با مهاجرانی 
که دارای ویزا و گذرنامه باشند، برخورد زشت نمی کند. آقای 
منیر می گوید: »مگر امکان دارد با مهاجری که هم گذرنامه داشته 

باشد و هم ویزای اقامت، برخورد زشت صورت گیرد؟«.
طالبان  حمایت  به  متهم  را  پاکستان  بارها  افغانستان  مقام های 
کردند و ادعا داشتند که مقام های ارشد طالبان در خاک پاکستان 
به سر می برند؛ مرگ مالمنصور حدود ۲۰ روز پیش در خاک این 
از  افغانستان بود. پس  این ادعای مقام های  اثباتی بر  نیز  کشور 
این رویداد فشارهای بین المللی بر این کشور افزایش یافت و 
حتا واشنگتن چندین مرتبه کمک هایش به اسالم آباد را به تعویق 

انداخت.
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